
UCHWAŁA NR XIV/098/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. art. 40 ust 1 i art. 41 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe od jednego domku letniskowego w wysokości 160,00 zł 
rocznie. 

2.  Jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 320,00 zł za każdy rok niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny.

§ 2. Traci moc § 2 ust 2 uchwały Nr XI/098/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty (Dz.Urz. woj. mazowieckiego z 2015 r., poz. 9422)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
01.01.2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1696, 1815
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Uzasadnienie
Proponowane zmiany wynikają m. in. z wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1597). W przypadku nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, 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 nieruchomości. Jest to ryczałtowa stawka opłaty rocznej za zbieranie odpadów komunalnych 
w sposób selektywny . Zaproponowana stawka jest o 10 zł wyższa od obecnie obowiązującej. Z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku wyeliminowano obowiązek ustalania wyższych stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które ponosili właściciele deklarując nieselektywne zbieranie odpadów. Jednocześnie 
Rada Gminy ma obowiązek określić stawkę opłaty podwyższonej jeżeli właściciele nieruchomości, nie wypełniają 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zaproponowani ryczałtową podwyższoną stawkę opłaty 
rocznej w wysokości dwukrotnej wysokości opłaty podstawowej za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 
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