
 

 

UCHWAŁA

 NR XLII/298/2013 

RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

z dnia 25 października 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty ze zmianami Uchwała: Nr XXXVII/249/2013 Rady Miasta Mszana Dolna 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 

ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 

z 2011r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.) Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) W § 2 w pkt 1 stawkę "7,00 złotych" zastępuje się stawką "9 złotych" 

2) W § 2 w pkt 2 stawkę "15,00 złotych" zastępuje się stawką "17 złotych" 

3) W § 3 w pkt 1 stawkę "4,50 złotych" zastępuje się stawką "6 złotych" 

4) W § 3 w pkt 2 stawkę "12,00 złotych" zastępuje się stawką "14 złotych" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.  

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady  

Adam Malec 
 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2013 r.

Poz. 6324
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