UCHWALA NR VI/32/2015
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia21 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnyml na nieruchomosciach, na
ktorych zmijduja si£ domki letniskowe lub innych nieruchomosciach wykorzystywanych na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajizie gminnym (
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6just. 3b i 3c ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r.
poz. 87, poz. 122)uchwala si?, co nast?puje:
§ 1. 1. Ustala si? stawk? oplaty za pojemnik na odpady komunalne, jezeli odpady komunalne sa^ zbierane
i odbierane w sposob selektywny, w wysokosci 21,60 zl za pojemnik 120 1.
2. Ustala si? wyzsza^ stawk? oplaty za pojemnik na odpady komunalne, jezeli odpady komunalne nie s%
zbierane i odbierane w sposob selektywny, w wysokosci 43,20 zl za pojemnik 120 1.
§ 2. Ustalona w § l ust. 1 i ust. 2 stawka za pojemnik o pojemnosci 1201 stanowi podstaw? do ustalenia
ryczattowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomosci, na ktorych znajduja^ si?
domki letniskowe lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez cz?sc roku.
§3.1. Dla nieruchomosci, na ktorych znajdujq. si? domki letniskowe lub innych nieruchomosci
wykorzystywanych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cz?sc roku, ustala si?
ryczaltowa^ stawk? oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w wysokosci:
1) 108,00 zl, jezeli odpady komunalne sa^ zbierane i odbierane w sposob selektywny;
2) 216,00 zl, jezeli odpady komunalne nie sa^ zbierane i odbierane w sposob selektywny.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.
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