
 
 

UCHWAŁA NR XLI/453/21 
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/427/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 listopada 
2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

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. 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 , ust. 2, 2a, 2b i 3, art. 6ka, 
i art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
2021 poz. 888 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych aktów prawnych (Dz.U. 2019 poz. 1461) 

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/427/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 listopada 2021 roku 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty dokonuje się zmiany §5, który otrzymuje brzmienie: Zwalnia  się w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z gospodarstw domowych w wysokości 4,50 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska 

 
 

mgr Zdzisław Korda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 grudnia 2021 r.

Poz. 4924
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