
 

 

UCHWAŁA NR 251/XVI/2019 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję 

Finansów i Rozwoju, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, w ten sposób że § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe: 

a) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 169 zł na rok - od 

jednego domku letniskowego, 

b) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 507 zł na rok - 

od jednego domku letniskowego, 

2) dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą 

działkę na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: 

a) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 60 zł na rok, 

b) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 180 zł na rok.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Wojciech Kiljańczyk 
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