
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/115/2020 

RADY GMINY CZARNY BÓR 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia 

stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 6j, ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, 

ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zmianami), Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Czarny Bór 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, 

w wysokości 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

3. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, 

stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, w wysokości 20% miesięcznej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Ustala się stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

50,00 zł miesięcznie. 

5. Zwalnia się z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na cmentarzach 

parafialnych i komunalnych na terenie gminy Czarny Bór. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Czarny Bór nr XIV/83/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  

tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór: 

M. Łatka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 marca 2020 r.

Poz. 1723


		2020-03-04T13:41:27+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




