
UCHWAŁA NR XIV.113.2016
RADY GMINY PARCHOWO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części 
nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6j ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42  ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy Parchowo 
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się, że w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części nieruchomości, na 
której  zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady, określonych w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty.

§ 2. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty  za nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII.165.2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 
r. poz.1507)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 lipca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kurkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 maja 2016 r.
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