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UCHWAŁA NR ……../2020 

RADY GMINY STOSZOWICE 
Z DNIA ……..2020 r. 

 
w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice 
 

Na podstawie art. 6j ust. 3b, art. 6 k ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),  Rada Gminy 
Stoszowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 
120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia zł) za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub innej nieruchomości  wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

2. Dla nieruchomości określonej w ust. 1 niniejszej uchwały w przypadku, gdy 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 360,00 zł (słownie: trzysta 
sześćdziesiąt zł) za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia  

23 listopada 2015 r. w ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), ustalono nową 
ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustalona ryczałtowa stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest wyższa niż 10% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok 
od nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), rada gminy 
określi stawki opłaty 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 wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) do kompetencji Rady Gminy należy 
ustanowienie aktów prawa miejscowego w formie uchwały. 

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 


