
 

 

UCHWAŁA NR LII/339/2022 

RADY GMINY ISTEBNA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  

od domku letniskowego na nieruchomości albo  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6j ust. 3b i 3bc, art. 6k ust. 3 i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna 

     uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w wysokości   206,00 zł za rok. 

§ 2. Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w wysokości  824,00 zł za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Ryczałtową opłatę, o której mowa w § 1, uiszcza się z góry, bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy 

Istebna lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Istebna w terminie do dnia 30 września 

danego roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/293/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Istebna 

 

 

Stanisław Legierski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 maja 2022 r.

Poz. 3167
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