
UCHWAŁA NR ............./2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia  ................. 2016 r. 
 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 2 i art. 6j ust. 2a i ust. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 
2016 r. poz. 250),  

 
uchwala się, co następuje: 

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

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku: 
1. Jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 40,00 zł rocznie za 
jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 70,00 zł rocznie 
za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok 2016, za okres od dnia 1 sierpnia 2016 roku 
do dnia 31 grudnia 2016 roku, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami 
letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
w przypadku, gdy: 

1) odpady są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 15 zł; 
2) odpady nie są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 30 zł. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
                                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                   Ewa Urbańska 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) 
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 
i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej 
niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym 
zapisem wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie zmienianych przepisów tracą 
moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa zmieniająca 
została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17 stycznia 2015 r. w związku z czym 
powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących sprawy związane z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

Nowelizacja ustawy zmieniła art. 6j przez dodanie ust. 3b, gdzie nałożono na gminę 
obowiązek ustalenia zryczałtowanej, rocznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku. Zgodnie z przywołanym przepisem rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
            Zgodnie z art. 6j ust. 3c ww. ustawy ryczałtowa stawka opłaty dla przedmiotowych 
nieruchomości stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego rodzaju 
nieruchomościach na danym obszarze, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 


