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Poz. 6413
UCHWAŁA NR XVI/96/2016
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przez część roku oraz terminu opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2, oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 6j ust. 3b i 3c art. 6k ust. 1, pkt 2, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 250) Rada Gminy w
Sypniewo, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtową roczną stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku w wysokości:
1) 150 złotych za rok jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 200 złotych za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 120 l odpadów zbieranych selektywnie 12,50 zł
2) o pojemności 240 l odpadów zbieranych nieselektywnie 33,34 zł Termin płatności rocznej opłaty ustala się
z góry do 15 maja każdego roku kalendarzowego. Opłata jest płatna w kasie Urzędu Gminy lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała
wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Chrzanowski

