
 

 

UCHWAŁA NR XXV/172/2020 

RADY GMINY ISTEBNA 

z dnia 24 września 2020 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6j ust. 3b, 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 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Istebna 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

181,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

§ 2.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, w wysokości 724,00 zł za rok, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. 1. 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 31 lipca danego 

roku - za rok od nieruchomości. 

2. W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu płatności określonego w ust. 1 roczna ryczałtowa 

opłata będzie wnoszona przez właściciela nieruchomości z góry do 15-go dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została złożona deklaracje. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Legierski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 września 2020 r.

Poz. 6819
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