
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr XV/276/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 8971) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 

nr XVI/295/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XV/276/19 Rady 

Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., 

poz. 1204). 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 
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Załącznik do obwieszczenia  

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR XV/276/19 

RADY MIASTA ZABRZE 

 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia 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-wypoczynkowe1)   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z 2019 r. 

poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2320 i 2361), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 2) Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wynosi 36 zł rocznie. 

§ 2. Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 72 zł 

rocznie. 

§ 3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi określają odrębne uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

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

z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

                                                      
1) Tytuł zmieniony przez § 1 lit. a) uchwały nr XVI/295/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., 

poz. 1204) zmieniający uchwałę z dniem 21 lutego 2020 r. 
2) § 1 zmieniony przez § 1 lit. b) uchwały nr XVI/295/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1204) 

zmieniający uchwałę z dniem 21 lutego 2020 r. 
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