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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie 
określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206) 

Na podstawie art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) 

Rada Gminy Przystajń  uchwala co  następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. otrzymuje brzmienie: 

„Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, wynosi 160,00 zł za 
rok.”. 

§ 2. otrzymuje brzmienie: 

„Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, wynosi 320,00 zł za rok.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy,
określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
- koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności
to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Do kosztów gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaliczamy:
- odbiór, transport, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną tego systemu;
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą
wybranym w postępowaniu przetargowym. Łączna szacunkowa wartość zamówienia na okres 12 miesięcy
wynosi około 1 285 000,00 zł w stosunku do poprzedniej umowy na wartość 770 000,00 zł.

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwalają na uzyskanie około 780
000,00 zł podatku za okres 12 miesięcy. Aby system mógł się zbilansować konieczne jest dostosowanie
kwoty uzyskiwanych dochodów do planowanych wydatków.
W związku z powyższym proponuje się zwiększenie stawek opłaty dla nieruchomości zamieszkałych o
około 60%, oraz stawek opłaty dla nieruchomości rekreacyjnych o 60% co pozwoli na uzyskanie łącznych
planowanych dochodów na poziomie około 1 283 000,00 zł rocznie.
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