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UCH\ilAŁA NR xxx[V/2 42l f0l7
RADY GMINY MIETKÓW
z dnia2'7grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowejstawki opłatyza gospodarowanieodpadami dla nieruchomości,na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościwykorzystywanych na cele rekreacyjnolvypoczynkowenrvykorzysĘwanych jedynie przez częśćroku.
Na podstawieart' 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 7990r. - o Samorządziegminnym (Dz.U. z20|7 r.,
poz.1875) oraz art.6j ust'3b i3c ustawy zdnia l3września 1996r' - outrzymaniu porządku iczystości
w gminach(Dz.U' z20|7 t,, poz. 1289ze zm.) uchwalasię, co następuje:
$ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok d|a
nieruchomości,
na których znajdująsię domki letniskowe,wykorzysĘwanych jedynie przez częśóroku:
|) 216,00zł od domku letniskowego,jeie|i odpady są zbieranei odbieranew sposób selektywny(ustalonąjako
iloczyn 8 szt.pojemnikówo objętości
|20I i stawki 27,00złza pojemnik)
2)320,00 zł od domku letniskowego,jeŻe|iodpady niesą zbieraneiodbierane wsposób selektywny(ustaloną
jako iloczyn 8 szt. pojemnikówo objętości
120Ii stawki 40,00zł za pojemnik).
f.Usta|a się ryczałtową stawkę opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla innych
nieruchomościwykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,wykorrysĘwanych jedynie przez część
roku:
jeżeliodpady sązbieranei odbieranew sposób selektywny(ustalonąjako iloczyn
1) l35,00 zł od nieruchomości,
l20 l i stawkiz7,00 zł zapojemnik)
5 sf. pojemnikówo objętości
jeżeli odpady niesą zbierane iodbierane wsposób selekĘwny (ustalonąjako
2)200,00 zt od nieruchomości,
iloczyn 5 sŹ. pojemników o objętości120 | i stawki 40,00zt za pojemnik).
$ 2. Traci moc uchwałaNt lYl26l20l5 Rady Gminy Mietków zdnia 25lutego 20|5 r w sprawie ustalenia
ryczahowej stawki opłaĘ za gospodarowanie odpadami dla nieruchomosci, na których znaj6Ąą się domki
letniskowe lub nieruchomościwykorzysĘwanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,wykorzystywanychjedynie
przez częśćroku.
$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Mietków.
$ 4. Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego,
zmocą obowiązującą
od dnia 1 lutego2018 r.
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Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach z dnia 28 listopada 20|4 r. (ogtoszona
w Dzienniku Ustaw z2015 r., poz' 87), wskazała,Że zgodnie z art,6just. 3b _ w ptrypadku nieruchomości,na
których znajdĄą sie domki letniskowe, lub innych nieruchomościwykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzysĘwanych jedynie przez częśćroku, rada gminy uchwala ryczałtowąstawkę opłaĘza
gospodarowanie odpadami komunaLnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomosci
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustawa o utrzymaniu czystoŚci i porządku w gminach,
nie definiuje pojęcia domku letniskowego oraz nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno.
wypoczynkowe. W związkllzpowyŻsrym pojęciem tymna|eĘ nadaćznaczenieprzyjętew języku potocmym'
W przypadku objęcia przez gminę zorganizowanymprzez nią systemem odbierania odpadów komunalnych
nieruchomościz domkami letniskowymi i innych nieruchomościwykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe przez częśćroku, na gminie ciązy obowiqzek podjęcia uchwałyokreślającej
ryczałtowąstawkę
opłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi.
Art.6just.3bi3custawyoutrzyamniuczystoŚciiporządkuwgminachzawierająnastępującewytycznedo
ustaleniary czałtowejstawki opłaty:
1) jest uchwalana za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomościwykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
2) jest ustalanajko iloczyn średniejilości odpadów powstających na nieruchomościach,o których mowa
w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrazonej w liczbie pojemnikow oraz stawki optaty za gospodarowanie
odpadamikomunalnymi tj', stawki opłatyza pojemnik o określonejpojemności.
Przy ustalaniu opłatyod domku letniskowego przyjęto i|oczyn 8 szt. pojemników o objętości120| i stawki
27 zł |ub 40 zt za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny lub nie selekĘwny i dla
nieruchomościwykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe przyjęto analogicmie i|oczyn 5 sń'
pojemników.
W związku ze zmianą stawek opłatyza pojemniki za nieruchomościniezamieszkń'e, na których powstają
odpady komunalne i są zbierane w sposób selekĘwny i nie selektywny przygotowano projekt uchwĄ
o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości,na których znĄdĄą się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorrystywanychjedynie przez częśćroku.

Przew-ę;
Raflv
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