
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XV/92/2019 
RADY GMINY ŁYSOMICE  

z dnia 17 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia           

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i 

poz. 1815) oraz art. 6j ust 3b ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł od domku letniskowego, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

§ 2. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości                     

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się 

ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako 

trzykrotność wysokości opłaty ryczałtowej od domku letniskowego, lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.  

§ 4. Traci moc uchwała VI/46/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015 r.                

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane 

jedynie przez część roku.                    

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie: 

 

     Zgodnie z art. 6j, ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „w 

przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

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

opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. 

 Podane w uchwale stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały 

obliczone na podstawie rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łysomice. Wzrost stawek opłat podyktowany jest 

wzrostem ilości nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 

corocznym wzrostem ilości odbieranych odpadów z tychże nieruchomości. 

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w przypadku niewypełnienia 

obowiązku segregowania odpadów stawka opłaty jest znacznie wyższa niż za odpady 

zbierane w sposób selektywny.  

             

     Przedmiotowa uchwała pozwoli na uregulowanie stanu gospodarowania odpadami                          

na terenach rekreacyjnych położonych w granicach gminy Łysomice. 

 

 

 

 

Przygotował: 

Tomasz Wasiak 
 


