
UCHWAŁA NR 590/VIII/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

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 (Dz. U z 2022 r. poz. 559) oraz 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 2021 r. poz. 888, 1648, 2320 i 2151), Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr 330/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik § 2 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 126,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

5. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 252,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
 

Id: AA640C0C-504D-4B3B-B94E-4AA70EB9DFD3. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 zm. Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 1 zm. Ustęp 5

	Paragraf 2
	Paragraf 3


		2022-04-28T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




