
            

UCHWAŁA Nr XLVIII/562/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 września 2014 r. 

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej 

opłaty. 

              Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 
1378) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz 
art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

 § 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXVII/331/2012 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. 
Woj. Zach. z dnia 30 stycznia 2013 r. poz. 489) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
uchwałą Nr XXXVI/436/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 listopada 
2013 r. poz. 3891). 

 §  2. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
stanowi załącznik do uchwały. 

 § 3. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
uchwały wraz z załącznikiem do obwieszczenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XLVIII/562/2014 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 25 września 2014 r. 

 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 września 2014 r. 
 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej 
opłaty. 
 
1. Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, 
poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 
XXVII/331/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 stycznia 2013 r. poz. 489) z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXVI/436/2013 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki 
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 listopada 2013 r. poz. 3891). 
 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i § 3 
uchwały Nr XXXVI/436/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 
r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 
15 listopada 2013 r. poz. 3891), które stanowią: 
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2014 r.". 
 

3. Obwieszczenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Obwieszczenia 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 25 września 2014 r. 

 
 

UCHWAŁA Nr XXVII/331/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 
poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, 
co następuje:  

 § 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w 
art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość. 
 
 § 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od kaŜdego mieszkańca, jeŜeli odpady są zbierane 
i odbierane  w sposób selektywny. 
 2. Ustala się wyŜszą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1, w wysokości 18,00 zł. od kaŜdego mieszkańca, jeŜeli odpady nie są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny. 
 
 § 3.1.1) Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi:  
1) 120 l –  w wysokości 12,00 zł, 
2) 240 l –  w wysokości 25,00 zł, 
3) 1100 l –  w wysokości 76,00 zł 
w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
 2. Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których  powstają odpady 
komunalne podwyŜszone stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi:  
1) 120 l –  w wysokości 25,00 zł, 
2) 240 l –  w wysokości 50,00 zł, 
3) 1100 l –  w wysokości 152,00 zł 
w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
 3. Stawki opłat, o których mowa w ust.1 i 2, są stawkami za jednokrotny wywóz 
pojemnika.  
__________________________ 
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/436/2013 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 listopada 2013 r. poz. 3891), który wszedł w Ŝycie z dniem 1 stycznia 
2014 r. 



 
 
 § 4.1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2. 
 2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stanowić będzie 
iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust. 1 lub 2.  
 4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z części 
niezamieszkałych w nieruchomościach mieszanych, na których powstają odpady komunalne, 
stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 
3 ust. 1 lub 2. 
 5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne.   
 6. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 5, określa odrębna uchwała. 
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) teksty 
jednolite aktów prawnych, innych niŜ ustawa, ogłasza organ właściwy do wydania aktu 
normatywnego. Ponadto tekst jednolity aktu normatywnego innego niŜ ustawa, ogłasza się nie 
rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy, jeŜeli był on nowelizowany. 
PowyŜsze oznacza obowiązek ogłoszenia wszystkich tekstów jednolitych aktów prawa 
miejscowego wydawanych przez gminy w terminie do 12 miesięcy od ich nowelizacji. 
 W związku z powyŜszym uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 
 


