
 

 

UCHWAŁA NR XXII/157/20 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/153/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  

tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

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 2020 r., poz. 713), art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 i 4a w zw. z art. 6i oraz art. 6j ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz 

w związku z § 51 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283 ze zm.) - Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala,  

co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXI/154//20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 3 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 

1,00 zł od stawki określonej w § 2.”. 

2. § 4 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny w wysokości 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca.”. 

3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 169,00 zł za rok od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.”. 

4. § 6 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości  wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 338,00 zł za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.”. 

5. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 w wysokości: 
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1) 1,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu do 100 m2, 

2) 0,80 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu od 101 m2 do 500 m2, 

3) 0,60 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu powyżej 500 m2.”. 

6. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) 2,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu do 100 m2, 

2) 1,60 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu od 101 m2 do 500 m2, 

3) 1,20 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu powyżej 500 m2.”. 

7. § 2 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.  

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Wiktor 
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