
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.61.2020 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie uchwalenia 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-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi od: 

1. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy – 120 zł rocznie, 

2. innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 120 zł rocznie. 

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

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi od: 

1. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy – 240 zł rocznie, 

2. innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 240 zł rocznie. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr PR.0007.30.2019 Rady Miasta Ruda 

Śląska z dnia 31 stycznia 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 oraz uchwała Nr PR.0007.212.2019 Rady 

Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.30.2019  

Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 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. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2020 r.

Poz. 4655



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

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Aleksandra Skowronek 
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