
 

 

UCHWAŁA NR 224/XXVIII/20 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości,  

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej  

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

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

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. poz. 1378) oraz art.6j ust.3b, 6k ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska 

w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  

od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej  

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 

181,90 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

363,80 zł. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości,  

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe należy uiścić bez wezwania jeden raz w roku –do 25 dnia listopada każdego roku –w którym 

właściciel nieruchomości jest objęty wskazaną opłatą. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 207/XX/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 czerwca 2016 w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 3000 ze zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Behan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 6496


		2020-11-30T12:30:41+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




