
 

 

UCHWAŁA NR XLII/229/17 

RADY GMINY REWAL 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej 

opłaty. 

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

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 2, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, art. 6k 

ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.), Rada Gminy w Rewalu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/74/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na 

terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 3598 oraz z 2016 r. 

poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz 

główny, z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej. Wyłączenie wody odrębnie opomiarowanej 

może nastąpić, gdy podwodomierz będzie zalegalizowany przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o.”; 

2) § 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

o których mowa w § 1-3, w wysokości 4,20 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.” 

3) § 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego 

za rok, w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe wynosi: 

 

Łączna liczba 

wywozów odpadów                       

z pojemnika 

Ryczałtowa stawka roczna od jednego 

domku, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny 

[zł] 

Ryczałtowa stawka roczna od jednego 

domku, jeżeli odpady komunalne nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny 

[zł] 

5 144,00 288,00 

2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 644



 

Pojemność  

pojemnika na 

odpady 

Łączna liczba 

wywozów odpadów 

z pojemnika  

Ryczałtowa stawka opłaty,  

w przypadku kiedy odpady są 

zbierane i odbierane w sposób 

selektywny [zł] 

Ryczałtowa stawka opłaty,  

 w przypadku kiedy odpady 

nie są zbierane              

i odbierane w sposób 

selektywny [zł] 

120 l 5 144,00 288,00 

240 l 225,00 450,00 

1100 l 982,50 1965,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Marzena Salamon 
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