
 

 

OBWIESZCZENIE NR LIV/10/14 

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

z dnia 29 października 2014r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości 

stawki opłaty 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 

30 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r., poz. 1939 

ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 października 2013r. o zmianie 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25 września 2013r. o zmianie 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013r.,  

poz. 2056), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.”; 

2) § 3 uchwały nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25 września 2013r. o zmianie 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013r.,  

poz. 2056), który stanowi: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.”. 

3. Obwieszenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady 

Tomasz Miechowicz 
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Załącznik 

do obwieszczenia nr LIV/10/14 

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 29 października 2014r. 

Uchwała Nr XXXIX/298/13 

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 30 sierpnia 2013r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty 

(tekst jednolity) 

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

(j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Krosno Odrzańskie powstający 

gmina nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 lub § 3. 

§ 2.
1) 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny wynosi 7,10zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3.
2) 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób nie selektywny wynosi 14,20zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Krosno 

Odrzańskie wzięto pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy Krosno Odrzańskie odpadów komunalnych; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tworzenie i utrzymanie punktów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Miechowicz 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 września 

2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 1939), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2014 r. 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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