
UCHWAŁA NR XXXIX/325/2022 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15.  art. 40 ust  1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze późn. zm.1)) oraz art. 6j ust. 3b i 3bc, art. 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 późn. 
zm.2))  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania 
z nieruchomości, w wysokości 190,00 zł za rok od jednego domku letniskowego na nieruchomości albo od 
innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala  się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty   za   gospodarowanie   odpadami   komunalnymi, 
w wysokości 380,00 złotych  za  rok  od  domku  letniskowego  na nieruchomości  albo  od  innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 2. Tracą moc uchwały: 

1) 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 (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 2019 r., poz. 13999) 

2) Nr XXXVI/286/2021 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajdują się domki 
letniskowe (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 2021 r., poz. 11014) 

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

§ 4. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczacy Rady Miasta 
i Gminy 

 
 

Marcin Osowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1648, z 2021 r. poz. 2151. 
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Uzasadnienie 

Proponowane zmiany wynikają m. in. z nowego brzmienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zgodnie z art. 6j ust 3b ww. ustawy w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe albo od innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, Rada Gminy 
uchwala ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od jednego domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.( ta zmiana daje możliwość naliczania opłaty od każdego domku, który znajduje się na 
nieruchomości). 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł . W związku 
z powyższym maksymalna stawka opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla w/w 
właścicieli nieruchomości może wynieść 191,19 zł za rok.  Zaproponowana stawka (190zł) jest o 30 zł wyższa 
od obecnie obowiązującej, która była obliczona na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok 2018. Nowa  stawka mieści się w granicach wyznaczonych 
ustawowo i dostosowana jest do bieżących  kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny zaproponowano ryczałtową podwyższoną stawkę opłaty rocznej w wysokości dwukrotnej 
opłaty podstawowej za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj. 380 zł za rok od jednego domku 
letniskowego albo od innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 
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