UCHWAŁA NR III/36/2015
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i 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 2013r. poz.594 z późn. zm. ) oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm. ). Rada Gminy Stężyca uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty dodaje się:
1) w § 3 ust. 3 o następującym brzmieniu:
„Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe ustala się proporcjonalnie do
miesięcy zadeklarowanych w deklaracji.”;
2) w § 4 ust. 3 o następującym brzmieniu:
„Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 3 ust.3 za jednorazowy
odbiór dla poszczególnych wielkości pojemników zbieranymi w sposób zmieszany wynosi:
Wielkość pojemnika,
wyrażona w litrach

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane
w sposób zmieszany zł/za jedno opróżnienie

110

33,00

120

33,00

240

65,00

660

120,00

1100

180,00

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości
pojemnika i stawki 0,09 zł za litr.”;
3) w § 4 ust. 4 w następującym brzmieniu:
„Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny , za
jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników, wynosi:
Wielkość pojemnika,
wyrażona w litrach

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane w sposób
zmieszany zł/za jedno opróżnienie

110

23,00

120

23,00

240

46,00

660

84,00

1100

126,00

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości
pojemnika i stawki 0,07 zł za litr.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkową kategorię nieruchomości – na
których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – dla których
należy określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka ta ustalona została zgodnie z warunkami ustawy. Ma ona charakter ryczałtowy.
Jej wyliczenie dokonano w oparciu o:
- średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca na
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
- ilości osób przebywających na nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
- przeliczenie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na liczbę pojemników oraz
częstotliwości odbierania wynikającą ze szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w gminie Stężyca.
Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
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