
RADA GMINY
F'inETKÓw UcHwAŁA NR lv/26l2015

RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 25 lulego 2015 r.

w sprawie usta|eni9 rycfałtowej stawki opłaty za gospodalowanie odpadami d|a nieruchomości, na którycb
znajdują się domki letniskowe |ub innych nieruchomości wykorzystywanych na ce|e rekreacyjno-

rłypoczynkowe' wykorzysĘ.rvanycb jedynie przez część roku.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt i5 ustawy z dnia 8 narca 1990 r' o samorządzie 8minnym (Dz'U' z 2013 r., poz.
594zE zm.) oraz alt.6j ust'jb i3c ustawy zdnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (Dz'U' z 20l3 r', poz. 1399 i l593, z 2015 r., poz'87) uchwala się, co następuje|

sl. 1' Usta]a się ryczałlową stawkę opłaty fa gospodarowanie odpadami konuna]nymi za rok dla
nieluchomości, na których znajdują sję domki letniskowe, \łykorzystywanych jedynie przez częśó roku:

1) 13ó'00 zł od domku letniskowego, jezeli odpady są zbierale i odbierane w sposób selektywny (ustalonąjako
iloczyn 8 szt. pojefiników o objętości 120 l i stawki 17'00 zł za pojemnik)

2) 200,00 zł od donku letniskowego' jeżeli odpady nie są zbierane j odbierane w sposób selekĘ'wny (usta]oną
jako iloczyn 8 sŹ' pojemników o objętości l20 i j stawki 25,00 21za pojemnik)'

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłary za gospodalowanie odpadami komunalnymi za rok dla innych
nieluchomości wykotzystywanych na cele rekeacyjno.wypoczynkowe' wykożystywa nych jedynie pżez częśó

1) 85,00 zł od nieruclroności' jezeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (ustalonąjako iloczyn
5 sŹ' pojermików o objętości 120 l i stawki 17,00 zł za pojemn;k)

2) 1'25'00 zł od nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (ustaloną jako
iloczyn 5 sŹ' pojenrników o objętości l20l i stawki 25,00 zł za pojemnik)'

$ 2. wykonanie uch\łały powierza się wójtowi Gminy Miętków.

$ 3. Uchwała wchodzj w zycie po uplywie l4dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa
Do]nośląskiego.

Puewodnicząca Rady Gminyqr
Helena trynowicz
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