
 

 

UCHWAŁA NR XV/117/2019 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 6j ust. 3b oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Głuszycy uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi i zagospodarowanymi 

z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych  

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która stanowi ryczałtową stawkę roczną. 

§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych 

oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 160 złotych 

rocznie, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. 

§ 3. W przypadku, gdy na danej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych lub innych 

nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa opłata roczna  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby tych obiektów oraz stawki określonej  

w § 2 i § 4. 

§ 4. Ustala się ryczałtową stawkę dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 400 zł rocznie za jeden domek 

lub jedną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

G. Milczarek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 listopada 2019 r.

Poz. 6462
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