
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/183/2013 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/148/2012 z dnia 31 grudnia 2012 Rady Gminy Zawonia w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty 

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

gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z 13 września 

1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Zawoni uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Gminy Zawonia nr XIX/148/2012 z dnia 31 grudnia 2012 zmienia się co następuje:  

1. W § 1 dodaje się ust 4 w brzmieniu: „W rodzinach posiadających więcej niż dwoje dzieci - do 

ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia, stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny”.  

2. Ust. 5 w brzmieniu: „Dla osób powyżej 70 lat stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi 8 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny”.  

3. Ust. 6 w brzmieniu: „Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dzieci do 5 roku życia 

wynosi 8 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny”.  

4. Ust. 7 w brzmieniu: „Maksymalna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od rodziny 

posiadającej powyżej trójki dzieci do lat 18 lub do ukończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia, 

wynosi 40 zł”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.  

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodnicząca Rady: 

D. Worotniak

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 2718
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