
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/196/21 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz stawki opłaty na terenie Gminy Szczytna 

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się metodę obliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytworzonymi 

na terenie gminy Szczytna, pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych, stanowiącą iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub w ust. 2, 

w zależności od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi  

z nieruchomości zamieszkałych, gromadzonymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 30,00 złotych  

na mieszkańca. 

2. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny po uwzględnieniu zwolnienia związanego z kompostowaniem bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 25,00 złotych na mieszkańca. 

§ 3. W przypadku niewypełnienia obowiązku gromadzenia odpadów w sposób selektywny określa  

się stawkę opłaty podwyższonej wynoszącą dwukrotność stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 t.j. w wysokości 

60,00 złotych na mieszkańca. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/100/19 Rady Miejskiej 

w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Szczytna. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej. 

§ 6. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 maja 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej: 

Stanisław Czarnik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 marca 2021 r.

Poz. 1220
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