
UCHWAŁA NR 17/II/VIII/2018
RADY GMINY LINIA

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku

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 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6j. ust. 1 pkt 1, art. 6j 
ust. 2a, art. 6 j ust. 3b i 3c oraz art. 6k  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz stawki opłaty 
określonej w § 2. 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych 
przez właścicieli pojemników oraz stawki określonej w § 3.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy 
i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie 
z ust. 1 oraz ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1: 

1) za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 14,50 
zł/osobę/miesiąc,

2) za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 9,00 zł/osobę/miesiąc.

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty o której mowa 
w §1 ust. 1:

1) za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 30,00 
zł/osobę/miesiąc,

2) za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 20,00 zł/osobę/miesiąc,

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty o której mowa w § 1 ust. 2 za pojemnik: 

1) o pojemności 110 l – w wysokości 20,00 zł,

2) o pojemności 120 l – w wysokości 22,00 zł,
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3) o pojemności 240 l – w wysokości 32,00 zł,

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 102,00 zł,

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o której mowa 
w §1 ust.2 za pojemnik:

1) o pojemności 110 l – w wysokości 40,00 zł,

2) o pojemności 120 l – w wysokości 44,00 zł,

3) o pojemności 240 l – w wysokości 64,00 zł,

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 204,00 zł,

§ 4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 180,00 zł rocznie za jeden  
domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 360,00 zł rocznie za jeden 
domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 284/XXVIII/VII/2017 Rady Gminy 
Linia z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Linia

Tadeusz Klein
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