
UCHWAŁA NR XV/96/19
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok 
od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,  1696 i 1815 ) oraz 6j ust. 3b ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                       
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  w wysokości 169 zł.

§ 2. Traci moc uchwała  Nr XIV/77/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 
2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok 
od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3903).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Id: 4F20ED55-6EE2-44A9-8B6B-2AB03C846E16. Podpisany Strona 1 z 1



UZASADNIENIE

Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wymagane było wprowadzenie zmian
dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z art. 6j ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w przypadku nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1
osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wynosi 1693 zł, zgodnie z obwieszczeniem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. , wobec czego roczna stawka
ryczałtu nie może przekroczyć 169, 30 zł.

Art. 10 ust 3. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) oraz niektórych innych ustaw wskazuje, że
ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona w uchwale rady
gminy wydanej przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym, wyższa niż 10%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązuje nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2019 r., wobec czego podjęcie uchwały jest zasadne.
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