
 

 

UCHWAŁA NR XII/85/2020 

RADY GMINY MIELESZYN 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.
1)

) oraz art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 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, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek 

zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 169,00 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

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

rekreacyjno - wypoczynkowe, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku  zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości  338,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. 

poz. 3786). 

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

Województwa Wielkopolskiego.          

  

Przewodniczący Rady 

(-) Adam Pilarowski 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1309, 1571, 1696 i 1815 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 i 2020. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1749
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