
UCHWAŁA NR XIV/122/2015 

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 2 grudnia 2015 r. 

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

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

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

Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 6j. ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości 200 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości 400 zł za rok za jeden domek 

letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Bernadeta Borkowska 



 

Uzasadnienie  

W związku z zapisami nowelizacji art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U.z 2012r. poz. 

951, zm. 951, 2013: 228, 888) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi konieczność 

podjęcia uchwały przez Radę Gminy Ustronie Morskie dotyczącej ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowej, dla nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez 

część roku. Nowelizacja ustawy wprowadziła więc konieczność wydania nowej uchwały, w celu 

prowadzenia przez organ samorządowy prawidłowej, zgodnej z prawem, realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami. 


