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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 3b i art. 6k 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe w wysokości 191,00 zł za rok. 

§ 2. Jeżeli właściciel nieruchomości, o której mowa w §1 nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 573,00 zł za rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały rady gminy stanowi art. 6j ust. 3b oraz 6k ust. 3 ustawy z 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 

Zgodnie z powołanym przepisem, w nowym brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., w przypadku 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochody rozporządzalnego na 1 

osobę ogółem za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Z przyjętego unormowania wynika, że ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ma charakter roczny i powinna obowiązywać w okresie całego roku.  

Proponowane stawki opłaty zostały przedstawione na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przeciętnego  miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 roku, który wynosi 1919,00 zł. Wykonując obowiązek 

wynikający z ustawy wprowadzono stawkę opłaty ryczałtowej w wysokości nie wyższej niż 10% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od domku letniskowego 

na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w 

wysokości: 

-  191,00 zł – gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, 

- 573,00 zł – w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny (trzykrotność ryczałtowej stawki tej opłaty). 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 
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