UCHWALA NR XV/116/15
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosciach, na
ktorych znajdujq si£ domki letniskowe lub innych nieruchomosciach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cz^sc roku, polozonych na terenie Gminy
Slawno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust. 3b i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) Rada Gminy Slawno uchwala, co nast?puje:
§ 1. Dla nieruchomosci, na ktorych znajduj^ si? domki letniskowe lub innych nieruchomosciach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czesc roku, ustala si?
ryczaitow^ stawk? oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokosci:
1) 92 zi, jezeli odpady komunalne 53 zbierane i odbierane w sposob selektywny;
2) 168 zl, jezeli odpady komunalne s^ zbierane i odbierane w sposob zmieszany.
§ 2. Ustala si? stawk? oplaty za odbior odpadow komunalnych za pojemnik o pojemnosci:
Pojemnosc pojemnika na odpady
komunalne (litr)

Stawka oplaty za jeden pojemnik,
gdy odpady 53 zbierane i odbierane
w sposob selektywny (zl)

120
240

14,00
24,00

Stawka oplaty za jeden pojemnik,
gdy odpady nie 53 zbierane
i odbierane w sposob selektywny
(zl)
28,00
48,00

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Slawno.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego, z moca_ obowiqzuja^ od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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