
UCHWAŁA NR XXXI/259/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 6j ust. 3b oraz 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) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości 181 zł, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób 
selektywny. 

§ 2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości, o której mowa w § 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, jako dwukrotność stawki, o której mowa w § 1, tj. 362 zł . 

§ 3. Traci moc Uchwała NR XVI/140/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. (Dz.Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 
17 grudnia 2019 roku, poz. 7155). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Andrespol. 
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