
UCHWAŁA NR LVIII/354/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się: 

1) ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok od 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno 
–wypoczynkowe, 

2) podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki 
ustalonej w § 1 pkt 1, tj. 338,00 zł 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. Traci moc uchwała Nr XXII/107/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w brzmieniu obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r., 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 nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.   

W dniu 23 września 2021 r. weszła w życie 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 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1648), w której ustawodawca od dnia 1 stycznia 2022 r., dokonał zmiany brzmienia 
art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Z nowego brzmienia art. 6j ust. 3b ww. ustawy wynika, 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 
nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobą za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.  

Jednocześnie, w myśl art. 6j ust. 3bc cytowanej ustawy uchwała, o której mowa w ust. 3b, może 
zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku. 

 
Stosownie do Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w 

sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r. (M.P. z 2021 r. 
poz. 314) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1 919 zł. 

 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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