
UCHWAŁA NR XIV/59/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 24 września 2020 r. 
 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za 

rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

 

Na podstawie art. 6j ust. 3b i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 

1 oraz art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  

z 2020 r. poz. 713) w związku z § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin Wierzyca z dnia 22 

listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3762 z późn. zm.) 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 wysokości 181,00 

złotych, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

2. Ustala się ryczałtową 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 wysokości 

724,00 złotych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/51/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 

20 lipca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z 2020 r. poz. 3489). 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                                   Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                       Grzegorz Piechowski 

 

 


