
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./2022 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia …. kwietnia 2022 roku 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ogółem 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 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 6j 

ust. 3b oraz 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 

domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – za 

rok w wysokości 206,00 zł. 

2. W przypadku, jeżeli właściciel domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny określa się stawkę 

podwyższoną w wysokości 412,00 zł za rok. 

3. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych, 

o których mowa w ust. 1 i ust. 2 opłatę stanowi iloczyn ilości domków letniskowych na 

nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionej 

w ust. 1 lub 2. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej nr XVI/121/2019 z dnia 

28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

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

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6938). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

           BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 



 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia … roku 

 Zgodnie z zapisami  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 

uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  

 Proponowana stawka 206 zł za rok jest zgodna z art. 6j ust. 3b przywołanej ustawy, który 

stanowi, iż ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych 

nieruchomości nie może być wyższa 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. 

 Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. dochód 

ten wyniósł 2061,93 zł. 

 Z terenu działek rekreacyjnych odbierane jest corocznie około 80 Mg odpadów. W 2022 roku 

za 1 Mg odpadów Gmina Izbica Kujawska zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem płaci 806,76 zł. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz ilość zadeklarowanych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe (około 280) wysokość opłaty powinna wynosić około 230 zł rocznie za 

domek lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 Zgodnie z w/w ustawą wysokość opłaty w przypadku odebrania odpadów jako 

niesegregowane winna wynosić nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 

wysokość stawki ustalonej dla odbioru i zagospodarowania odpadów w sposób selektywny. 

Proponowana stawka 412,00 zł mieści się zatem w zakresie wskazanym w w/w ustawie. 

 Proszę wysoką Radę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 

 


