
UCHWAŁA NR XXXII/266/2017
RADY GMINY STEGNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
„sezonowych” oraz nieruchomości „mieszanych”, a także  metody i wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Na podstawie art 15 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446,1579,1948 oraz z 2017r. poz.730, 935) w związku z art. 6c ust. 2 i 3 oraz 
art. 6j ust.5 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016r. 
poz.250,1020, 1250,1920) Rady Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Stegna postanawia odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości „sezonowych” 
tj. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomości te są wykorzystywane jedynie przez część roku.

2. Gmina Stegna postanawia odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości „mieszanych” tj. 
nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne.

§ 2. W przypadku nieruchomości „mieszanych”, tj. nieruchomości, które w części budynku stanowią 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na 
podstawie metody, o której mowa art. 6j ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody 
w danej nieruchomości „mieszanej” oraz stawki opłaty określonej w § 3 lub w § 4 niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 2   
w wysokości 5,80 zł za 1 m3 zużytej wody z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi 
i odbieranymi w sposób nieselektywny  w wysokości 11,60 zł za 1 m3 zużytej wody.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Stegna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie 
przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości „sezonowych” oraz 
nieruchomości „mieszanych”, a także  metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 17 lipca 2017 r.

Poz. 2664



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

 

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska
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