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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomosci 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. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 6j ust. 3b i 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 zmianami), Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe w wysokości  w wysokości 180,00 zł. 

§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe w wysokości 360,00 zł 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/369/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.  
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 roku poz. 9598). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

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

      do uchwały nr ............... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ...................... roku 
 
 

Od 23 września 2021 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami), w której zmieniono m. in. 

brzmienie art. 6j ust. 3b. Pierwotnie przepis ten brzmiał następująco: "3b. 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". Czyli opłata ryczałtowa roczna naliczana była od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy. 

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. brzmienie tego przepisu będzie następujące: "3b. 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 rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 

za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe". Opłata więc, będzie naliczana od domku letniskowego znajdującego się na 

nieruchomości.  

Stawka opłaty podwyższonej w niniejszej uchwale stosowana jest w przypadku stwierdznego braku 

prawidłowej segregacji odpadów.  

W dotychczasowym brzmieniu przepisu, jeżeli np. na nieruchomości znajdowało się 10 domków 

letniskowych, to właściciel nieruchomości dokonywał ryczałtowej stawki rocznej w wysokości 180 zł na 

rok. W nowym brzmieniu przepisu, jeżeli na nieruchomości będzie znajdowało się 10 domków letniskowych 

to opłata będzie wynosiła 10 * 180 zł = 1.800 zł/rok. 

Uchwała z zastosowanymi stawkami wg. znowelizowanych przepisów została już podjęta w 

listopadzie br., jednakże ze względu na zastrzeżenia Regionalnej Izby Ograchunkowej w Poznaniu, co do 

terminu wejścia w życie tej uchwały konieczne jest ponowne jej uchwalenie.  
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