RA DA GMIN'Y
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UCHWALA NR VI/42/19
RADY GMINY WLOCLAWEK
z dnia 12 lutego 201 9 roku

w sprawie ustalenia

dla

nieruchomości

ryczałtowej

stawki

opłaty

na których

znajdują się

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

domki letniskowe lub innych

nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część

roku.
Na podstawie art. 40 ust.l, art. 41 ust. l i arf. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o

samorządzie

gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz

art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13

września

1996r. o utrzymaniu

czystości

i

porządku

w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454, 1629)

Rada Gminy

Włocławek

§ l. l. Ustala

uchwala, co

się

ryczałtową

nieruchomości ,

komunalnymi dla

następuje:

stawkę

na których

opłaty

za gospodarowanie odpadami

znajdują się

domki letniskowe lub innych

nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyj no - wypoczynkowe, wykorzystywanych

jedynie przez

część

w

wysokości

jeżel i

odpady

są

zbierane i odbierane w sposób selektywny -

20 1,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub

wykorzystywaną

2. Ustala
dla

roku,

inną

nieruchomość

na cele rekreacyj no - wypoczynkowe.
się ryczahową stawkę opłaty

ni eruchomości,

na których

znajdują się

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

domki letniskowe lub innych

nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część

roku,

jeżeli

odpady nie

są

zbierane i odbierane w sposób selektywny - w

wysokości

302,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub i nną nieruchomość wykorzystywaną na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe.
3. W przypadku, gdy na jednej

nieruchomości

letniskowych, o których mowa w ust. l i ust. 2
letniskowych oraz stawki

opłaty

opłatę

znajduje

s1ę

stanowi iloczyn

kilka domków
i lości

domków

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionej

w ust. l lub 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w
Urzędowym

życie

w terminie 14 dni od dnia

Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

ogłoszeniu

w Dzienniku

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13
porządku

1996 r. o utrzymaniu czystości

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) - w przypadku

znajdują się

których

września

nieruchomości

domki letniskowe, lub innych

ryczałtową stawkę opłaty

nieruchomości
czystości

wypoczynkowe. Ustawa o utrzymaniu
letniskowego

wypoczynkowe. W
w

języku

nieruchomości

oraz

związku

z

potocznym. Domki letniskowe nie

nieruchomości

przeznaczenie

i

porządku

służą

związanych

(np.

w

tym

tylko

należy nadać

miejscowych

się

zamieszkiwania,

celu

i wypoczynkiem. W przypadku

czasowego

objęcia

przez

przyjęte

zagospodarowania

faktyczny sposób ich wykorzystania.

domki letniskowe, lub inne
nie

są

gminę

nieruchomości

wykorzystywane
związku

przebywania w

nieruchomości

odbierania odpadów komunalnych

rekreacyjno-

znaczenie

planach

rekreacyjno-wypoczynkowe,

w

cele

z wypoczynkiem. Istotne jest tu zatem nie

Zasadniczo nieruchomości, na których znajdują
cele

na

pojęcia

do zaspokajania podstawowych potrzeb

pełnią,

na

w gminach, nie definiuje

wykorzystywanej

przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie

wykorzystywane

roku, rada gminy

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

powyższym pojęciom

mieszkaniowych, tylko do celów

część

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

domku letniskowego lub od innej

domku

na

wykorzystywanych na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
uchwala

nieruchomości,

zorganizowanym przez

do

z

rekreacją

nią

systemem

z domkami letniskowymi i innych

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez

część

roku, na gminie

obowiązek podjęcia uchwały określającej ryczałtową stawkę opłaty

ciąży

za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.
Obowiązująca

23 listopada 2017r.

w tej materii uchwała nr :XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia

została zaskarżona

przez właściciela nieruchomości wykorzystywanej na
część

cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez
Sąd

Administracyjny w Bydgoszczy

wskazać

ilości

stwierdził nieważność uchwały, gdyż

odpadów komunalnych

powstających

właśnie

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe lub
znajdują się

roku. Wojewódzki

na

nie

można było

nieruchomościach

nieruchomościach

na których

domki letniskowe.

Proponowana w uchwale stawka
powstających
nieruchomości

jedynie przez

na

nieruchomościach

została

ustalona jako iloczyn

na których

znajdują się

średniej ilości

odpadów

domki letniskowe, lub innych

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
część

roku, na obszarze gminy,

wyrażonej

w liczbie pojemników oraz stawki

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik, w przypadku Gminy

Włocławek,

za worek.

W związku z powyższym

podjęcie

niniejszej

uchwały jest

uzasadnione.

