
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/262/2013 

RADY GMINY LUBOMIA 

z dnia 19 lipca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 

2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) 

Rada Gminy Lubomia 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Uchwale Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013 r. poz. 843), 

wprowadzić następującą zmianę:   

- po § 2 dodać § 2a o następującym brzmieniu:  

„§ 2a. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwalnia się z opłaty, o której 

mowa w § 2 trzecie i każde następne dziecko w rodzinie nie podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 

uczące się i niepracujące, w wieku do ukończenia 25 roku życia. Przez rodzinę należy rozumieć definicję 

określoną w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).”.  

§ 2.   Wykonanie uchwały powierzyć  Wójtowi Gminy Lubomia. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lubomia 

 

 

mgr Roman Bizoń 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 5129
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