
UCHWAŁA NR XXXIII/244/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2022 poz. 559 t.j.) oraz art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od  domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów 
w sposób selektywny w wysokości 191,90 zł. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w wysokości 383,80 zł. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXIII/244/2022 
Rady Gminy Gizałki  

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Rada gminy jest zobowiązana, zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), do określenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości 
albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy określa stawkę opłaty podwyższonej                                          
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny, w wysokość nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. 

Ryczałtowa stawka jest ustalana zgodnie z art. 6j ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                  
w gminach. Rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Maksymalna ryczałtowa stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi                       191,90 zł. Mając na uwadze powyższy zapis 
należy dostosować dotychczasową stawkę do ustawowych wymogów, podwyższając dotychczasową stawkę 
z 181,90 zł na 191,90 zł. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski  
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