
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/224/2020 
RADY GMINY STAWIGUDA 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 6j ust. 3b oraz art. 6k 
ust.3, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1439) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe - w wysokości 180,00 zł rocznie. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej dwukrotnie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 
rekreacyjno–wypoczynkowe jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny - w wysokości 360,00 zł rocznie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/119/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Justyna Reisenberg 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 listopada 2020 r.

Poz. 4455



UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U z 2019r poz., 1579), która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. 

wprowadziła szereg zmian w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości.  

 Na mocy art. 6j ust. 3b ww. ustawy z utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość 

wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę – za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe.  

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. z dnia  

31 marca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 330) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny  

na 1 osobę w 2019 r. wyniósł 1819,00 zł. 

Rada Gminy określając stawki dla ww. nieruchomości zobowiązana jest do zastosowania 

ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższej niż 10% 

przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok.  

W myśl art. 6k ust. 3 cytowanej wyżej ustawy Rada Gminy zobowiązana jest także do 

określenia stawki podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna 

wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. 

 W niniejszej uchwale ustala się roczną stawkę ryczałtową od domku lub innej 

nieruchomości, w dwóch wysokościach – stawkę podstawową i podwyższoną. Ponieważ 

stawki te nie mogą wejść w życie w trakcie roku i obliczane są w formie ryczałtu za cały rok, 

termin ich wejścia w życie określono na 1 stycznia 2021 r. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie ww. uchwały jest zasadne.  
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