
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/506/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 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 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą 

Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/294/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 3409) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2  po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: "Dla rodzin wielodzietnych stawka, o której 

mowa w ust. 2 wynosi 8,00 zł miesięcznie.",  

2) w § 3  po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: "Miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych stanowić będzie iloczyn członków takiej rodziny 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2  ust. 2a, przy czym za rodzinę 

wielodzietną należy rozumieć rodzinę, w tym rodzinę zastępczą zamieszkałą na terenie Gminy Miasta 

Jaworzna, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 24 roku 

życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.   

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 września 2013 r.

Poz. 5576
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