
 

 

UCHWAŁA NR XXV/247/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości 

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

Na podstawie art. 6i ust. 1 pkt. 3 art. 6 j ust. 3b, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.2010z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. 

z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. 

zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, uchwala się 

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 169,00 zł/rok. 

§ 2. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

określa się wysokość stawki opłaty podwyższonej w wysokości 676,00 zł/rok. 

§ 3. Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w § 1 za rok należy 

uiścić, bez wezwania, na właściwy rachunek bankowy Gminy Rogoźno lub w kasie Urzędu Miejskiego 

w Rogoźnie do dnia 15 września każdego roku. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 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. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Łukasz Zaranek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 stycznia 2020 r.

Poz. 1180
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