
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/149/20 

RADY GMINY PIECKI 

z dnia 21 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/19 Rady Gminy Piecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości 

tej opłaty 

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt 2, ust. 2a pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) 

Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/38/19 Rady Gminy Piecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 2174) wprowadza się następujące zmiany: 

1) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne ustala się stawkę za jednorazowe opróżnienie pojemnika lub worka, jeżeli odpady są zbierane 

w sposób selektywny w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 80l – 4,00 zł 

b) pojemnik o pojemności 120l – 6,00 zł 

c) pojemnik o pojemności 240l – 12,00 zł 

d) pojemnik o pojemności 1100l – 58,00 zł 

e) pojemnik o pojemności 1500l – 79,00 zł 

f) pojemnik o pojemności 7000l – 370,00 zł 

g) worek o pojemności 60l – 5,50 zł 

h) worek o pojemności 120l – 11,00 zł 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą 

trzykrotność stawki określonej w ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów w sposób selektywny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2020 r.

Poz. 4273



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 

Tomasz Jasinowicz 
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