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UCHWAŁA NR XXXVII/235/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6i 

ust. 1 pkt 3 w zw. 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.) Rada Miejska w Golinie uchwala, 

co następuje: 

 

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

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, w wysokości 175,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną 

nieruchomość, wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 350,00 zł rocznie za jeden domek 

letniskowy lub inną nieruchomość, wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/109/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 9 marca 2020 r.  

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość 

wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wojciech Wojdyński 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadziła nowe 

brzmienie m.in. regulacji prawnych dotyczących ustalania opłaty w przypadku tzw. 

nieruchomości letniskowych. 

Dotychczasowa regulacja (art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) uniemożliwiała 

ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego z domków 

położonych na danej nieruchomości. Było to wielokrotnie kwestionowane zarówno  

w orzecznictwie nadzorczym regionalnych izb obrachunkowych, jak i w orzecznictwie 

sądowo-administracyjnym. Wspomniany stan prawny uległ jednak radykalnej zmianie 

wskutek wejścia w życie ww. nowelizacji ustawy, stąd w ramach niniejszej uchwały 

wprowadzono zmiany, dostosowujące system opłat na terenie gminy, do nowych regulacji 

prawnych (art. 6j ust. 3b ww. ustawy). Tym samym, opłatą będą objęte nie jak dotąd 

nieruchomości, na której położone są domki letniskowe, lecz poszczególne te domki 

letniskowe.  

Nowe brzmienie ww. regulacji prawnej w praktyce umożliwia gminie efektywniejsze 

zarządzanie całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi a przede wszystkim 

realne zwiększenie poziomu wpływów do budżetu gminy.  

W myśl art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 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. W Obwieszczeniu  

z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 

1 osobę ogółem w roku 2020 (M. P. 2021 r. poz. 314), Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłosił, iż przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem  

w 2020 r. wyniósł 1 919,00 zł. Zatem w roku 2022 stawka ww. opłaty nie może przekroczyć 

kwoty 191,90 zł.  

Mając powyższe na uwadze niniejsza uchwała jest uzasadniona.  

 


