
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/210/21 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z póź.zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3b oraz art. 6k ust. 1  

pkt 1 i 2 oraz ust. 2a pkt 1 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/154/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości 

położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla metody 

określonej w § 1 w wysokości 34,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”; 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 

w wysokości proporcjonalnej do jego pojemności: 

1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów - w wysokości 24,00 zł, 

2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów - w wysokości 48,00 zł, 

3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów - w wysokości 220,00 zł.”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 191,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”. 

§ 2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 roku, a z tą datą przywraca się tekst uchwały  

nr XXVI/154/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 grudnia 2020 r. uchylony niniejszą uchwałą. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski: 

Mateusz Królak 
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