
UCHWAŁA NR XLIX/325/22 
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 2, ust.2, ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 888  z późn. zm.1)) 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 2021 r.  poz. 1372   
z późn. zm.2)) Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/104/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadza następujące 
zmiany: skreśla § 4 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści: 

„§ 4. ust. 2 Ustala miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik, 
w zależności od jego pojemności: 

1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów – w wysokości 21,00 zł; 

2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów – w wysokości 42,00 zł; 

3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów – w wysokości 196,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Violetta Majak 

 

 
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1648, 2151 
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
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