
-PROJEKT- 

UCHWAŁA NR ………………. 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia ……………………... 

 

 

w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6j ust.3b, art. 6l ust. 

1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Kroczyce uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

1. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  w wysokości 169,00zł za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 

676,00zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

§ 2 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe będzie wnoszona przez właściciela 

nieruchomości bez wezwania  do dnia 15 maja danego roku. 

 

 

 



§ 3 

Opłatę należy uiszczać w drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą, 

poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub przelewem na rachunek bankowy 

Gminy Kroczyce.  

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega  publikacji i Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr…….. Rady Gminy Kroczyce  

z dnia ……………………... 

w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

 

 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kroczyce uchwały w sprawie przejęcia 

obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe położone na terenie Gminy Kroczyce  niezbędnym jest podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wyżej wymienionych nieruchomości. Wysokość 

stawki ustalona została zgodnie z art. 6j ust. 3b  ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) zgodnie, 

z którym  stawka ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 


