
UCHWAŁA NR XI/135/2019
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 oraz art. 6j ust. 3b ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. 
zm.) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/99/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez 
część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

1) ustala się stawkę w wysokości 169,00 zł za rok;

2) określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości 338,00 zł, co stanowi dwukrotność stawki, o której mowa w § 6 pkt 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca

Stefan Literski
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

niektórych innych ustaw wprowadziła górną granicę stawki opłaty nie wyższą niż 10% przeciętnego

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od nieruchomości, na której znajduje się

domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Id: F10BC056-BD7D-45E4-983C-8F04D4F82F9C. Podpisany Strona 1




