
 

 

UCHWAŁA NR XI/64/2016 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

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

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Olszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  

nie objęte zarządem, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  

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

jedynie przez część roku, w wysokości: 

1. 250 zł. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2. 350 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 2.  Ryczałtowa stawka opłaty za rok, ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują 

 się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku. 

§ 3.  Wzór deklaracji, o której mowa w § 2 określa odrębna uchwała. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Wypych 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 5094
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