
 

UCHWAŁA NR LI/383/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 6i ust. 1 pkt. 3, art. 6j ust.3b, 

art. 6k ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1297, 1549, 1768) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje: 

 

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

200,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

§ 2. Określa się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 400,00 zł 

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

rekreacyjno-wypoczynkowe 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe  (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 6 maja 

2020 r. poz. 2236) 

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Z treści art. 6 i ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że 

obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje – 

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu 

korzystania z nieruchomości. W treści art. 6j ust. 3b ww. ustawy postanowiono, że 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 od domku lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wyższą niż 10% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Zgodnie z obwieszczeniem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. (M.P.2022.377) dochód 

ten wynosi 2.061,93 zł. Określona w uchwale ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosi 200,00 zł, w przypadku jeżeli właściciel nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, przyjęto dwukrotność 

stawki. Biorąc pod uwagę zmianę brzmienia ustawy w części dotyczącej przedmiotu 

podlegającego opłacie tj. domek lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe oraz wzrost przeciętnego dochodu rozporządzalnego podjęcie niniejszej 

uchwały uznaje się za konieczne i zasadne.  


