
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 19 marca 2020 r. 

o sprostowaniu błędów w uchwałach Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 5 marca 2020 r.: 

nr 0007.XVII.146.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia oraz nr 0007.XVII.147.2020 

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd: 

1) w uchwale Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.XVII.146.2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty 

i wysokości zwolnienia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 

2020 r. pod poz. 1833 

a) w § 2 ust. 2 uchwały 

zamiast: 

„2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i obierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi: 

1) za każdą osobę – 135,44 zł,”, 

powinno być: 

„2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny, stawka wynosi: 

1) za każdą osobę – 135,44 zł,”. 

b) w § 2 ust. 4 uchwały 

zamiast: 

„4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi: 

1) za każdą osobę – 118 zł, 
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2) od gospodarstwa domowego – 379,24 zł,”, 

powinno być: 

„4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny, stawka wynosi: 

1) za każdą osobę – 118 zł, 

2) od gospodarstwa domowego – 379,24 zł,”. 

c) w § 4 uchwały 

zamiast: 

„§ 4. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi: 

1) za każdą osobę – 8,86 zł.”, 

powinno być: 

„§ 4. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi: 

1) za każdą osobę – 7,86 zł.”. 

2) w uchwale Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.XVII.147.2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia 

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 

właściciela nieruchomości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 

6 marca 2020 r. pod poz. 1834 

a) we fragmencie załącznika nr 2 do uchwały 

zamiast:  

H.2. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

Rodzaj 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych 

Liczba 

pojemników/worków 

 

Stawka opłaty 

za pojemnik 

/worek 
 

Wysokość opłaty (iloczyn 

liczby pojemników/worków 

oraz stawki opłaty) 
worek worek pojemnik 

80 l 120 l 1100 l 

Papier    X  = Zł 

Metale 

i tworzywa 

sztuczne  
  X  = Zł 

Szkło    X  = Zł 

Bioodpady    X  = Zł 

Zmieszane     X  = Zł 

RAZEM: Zł 
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powinno być: 

H.2. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

Rodzaj 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych 

Liczba pojemników lub 

worków 

 

Stawka opłaty 

za pojemnik 

i worek 
 

Wysokość opłaty 

(iloczyn liczby 

pojemników i worków 

oraz stawki opłaty) 80 l 120 l 240 l 1100 l 

Papier     X  = Zł 

Metale 

i tworzywa 

sztuczne  
   X  = Zł 

Szkło     X  = Zł 

Bioodpady     X  = Zł 

Zmieszane      X  = Zł 

RAZEM: Zł 

b) we fragmencie załącznika nr 4 do uchwały 

zamiast: 

J. 1 Liczba osób 

Stawka opłaty z pkt. I.3 x Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość z pkt. I.1.1 = Kwota 

32,00zł x  =  

J.2 Gospodarstwo domowe 

Stawka opłaty z pkt. I.5 x Liczba gospodarstw 

domowych z pkt. I.1.2 = Kwota 

90,00zł x  =  

RAZEM: …………………………………………….. 

powinno być: 

J. 1 Liczba osób 

Stawka opłaty z pkt. I.3 x Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość z pkt. I.1.1 = Kwota 

29,50zł x  =  

J.2 Gospodarstwo domowe 

Stawka opłaty z pkt. I.5 x Liczba gospodarstw 

domowych z pkt. I.1.2 = Kwota 

94,81zł x  =  

RAZEM: …………………………………………….. 

 

 

Z up. Wojewody Dolnośląskiego 

Wicewojewoda Dolnośląski: 

J. Kresa 
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