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UCHWAŁA NR XXI/136/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy
Ścinawa oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6j ust. 1, 2a i 6k ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska
w Ścinawie uchwala, co następuje:
§ 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6j ust. 1, 2a i 6k ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska
w Ścinawie uchwala, co następuje:
1. §2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości
20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli
odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 01.09.2016 r.
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