
- PROJEKT - 

UCHWAŁA NR .../2022 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia …. grudnia 2022r. 

 

 

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 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz 

art. 6j ust.3b, art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), 

po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały  

nr 210/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kroczyce, 

 

Rada Gminy Kroczyce uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

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

w wysokości 206,00 zł za rok, od domku letniskowego na nieruchomości albo 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 

824,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

§ 2 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli 

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

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, należy uiścić bez wezwania, z góry do 

dnia 15 maja każdego roku, w którym właściciel nieruchomości jest objęty wskazaną opłatą. 

 

§ 3 

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

przelewem na rachunek bankowy Gminy Kroczyce.  

§ 4 



Traci moc uchwała Nr 86/XII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r.  

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

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się działki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Na postawie zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze 

uchwały ustala ryczałtową stawkę, termin, tryb i częstotliwość opłat za gospodarowanie 

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

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

 

W chwili obecnej Gmina Kroczyce, nie jest w stanie zapewnić pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu, na który składają się odbieranie, transport, zbieranie, odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu oraz edukację 

ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Koszty 

utrzymania systemu z roku na rok rosną na co wpływ mają między innymi wysokość cen 

usług za odbiór odpadów, wzrost opłaty środowiskowej, rosnąca ilość produkowanych 

odpadów, drastyczny skok cen paliwa i energii elektrycznej, czy też podwyżki płacy 

minimalnej. 

 

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297  

z późn. zm.) zgodnie, z którym stawka ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od domku 

letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie nowej uchwały 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.  

 

 


