
 

 

UCHWAŁA NR V/35/2019 

ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin 

„Działdowszczyzna” z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Zgromadzenie Związku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 

z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 458 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie 

od mieszkańca. 

2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty, w wysokości 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca, za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.”; 

2) po § 2 dodaje się § 2a w następującym brzmieniu: 

„§ 2a. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 5% miesięcznej opłaty.”; 

3) §4a otrzymuje brzmienie: 

„§ 4a. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za nieruchomości na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 

160,00 zł rocznie od jednej nieruchomości. 
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2. Ustala się podwyższoną stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 320,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Zgromadzenia 

Paweł Ciesielski 
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