
 
 

UCHWAŁA NR L/717/22 
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/378/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 roku 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy 
Skawina kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone w  

kompostowniku przydomowym 

Na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/378/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Skawina 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone w kompostowniku 
przydomowym wprowadza się zmianę w § 2, który  otrzymuje brzmienie: 

„Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
położonymi na terenie Gminy Skawina.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

   
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie 

 
 

Ewa Masłowska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 8185
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