
 

UCHWAŁA NR XXIX/217/13 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 20 listopada 2013r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  6 marca 1990r.                                

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 

września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 i 

951, z 2013r., poz. 21, 228 i 888),  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Bolesławiec, na których 

zamieszkują mieszkańcy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych nieselektywnie 

wynosi: 
 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

 

Za jednokrotny w 

ciągu miesiąca odbiór                    

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych  

w sytuacji, gdy 

właściciel 

nieruchomości 

kompostuje odpady 

zielone we własnym 

zakresie na terenie 

nieruchomości do 

której posiada tytuł 

prawny                              

[zł] 

Za dwukrotny w ciągu 

miesiąca odbiór                    

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

w sytuacji, gdy 

właściciel 

nieruchomości 

kompostuje odpady 

zielone we własnym 

zakresie na terenie 

nieruchomości do 

której posiada tytuł 

prawny                              

[zł] 

 

Za jednokrotny w 

ciągu miesiąca odbiór                     

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

w tym jednokrotny         

w ciągu miesiąca          

(w okresie V-XI) 

odbiór                                         

i zagospodarowanie 

odpadów zielonych         

[zł] 

Za dwukrotny w ciągu 

miesiąca odbiór                     

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

w tym jednokrotny         

w ciągu miesiąca          

(w okresie V-XI) 

odbiór                                         

i zagospodarowanie 

odpadów zielonych         

[zł] 

1  24 31 36 43 

2  39 53 51 65 

3  54 76 66 88 

4  69 98 81 110 

5 i więcej 84 121 96 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie 

wynosi: 
 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

 

Za jednokrotny w 

ciągu miesiąca odbiór                    

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych  

w sytuacji, gdy 

właściciel 

nieruchomości 

kompostuje odpady 

zielone we własnym 

zakresie na terenie 

nieruchomości do 

której posiada tytuł 

prawny                              

[zł] 

Za dwukrotny w ciągu 

miesiąca odbiór                    

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

w sytuacji, gdy 

właściciel 

nieruchomości 

kompostuje odpady 

zielone we własnym 

zakresie na terenie 

nieruchomości do 

której posiada tytuł 

prawny                              

[zł] 

 

Za jednokrotny w 

ciągu miesiąca odbiór                     

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

w tym jednokrotny         

w ciągu miesiąca          

(w okresie V-XI) 

odbiór                                         

i zagospodarowanie 

odpadów zielonych         

[zł] 

Za dwukrotny w ciągu 

miesiąca odbiór                     

i zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

w tym jednokrotny         

w ciągu miesiąca          

(w okresie V-XI) 

odbiór                                         

i zagospodarowanie 

odpadów zielonych         

[zł] 

1  11 21 23 33 

2  18 33 30 45 

3  21 38 33 50 

4  24 44 36 56 

5 i więcej 29 53 41 65 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/169/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 07 marca 2013r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013r., poz. 1965). 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa   Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


