UCHWAŁA NR XIII/194/2016
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 22 marca 2016 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 (tj. Dz. U.
z 2015r. poz.1515 z późn. zm. ) oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2016r. poz. 250 ) 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 zmienionej uchwałą nr III/36/2015
Rady Gminy Stężyca z dnia 3 marca 2015r. 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, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się na podstawie ruchu licznika
wodomierza lub przebywania na nieruchomości”;
2) § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w
sposób selektywny – w wysokości 180 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”.
§ 4. ust 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w
sposób selektywny – w wysokości 360 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2017 roku.

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 kategorie nieruchomości – na których znajdują się domki
letniskowe, 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 jedna osobę w ciągu miesiąca na nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
- ilości osób przebywających na nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowej.
- przeliczenie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na liczbę pojemników oraz liczbę
częstotliwości odbierania wynikających ze szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
gminie Stężyca, uwzględniające częstotliwość odbierania odpadów oraz stawki opłaty za pojemniki,
ustalone odrębną uchwałą Rady Gminy Stężyca.

Id: A889DFFB-78B7-4B53-BD80-EC99B0ED71DD. Podpisany

Strona 1

