
UCHWAŁA NR XVII/129/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

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

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada 
Gminy Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 169,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub 
inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu 
korzystania z nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 2. Ustała się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej, w wysokości 338,00 zł rocznie za jeden domek 
letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na 
długość okresu korzystania z nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
opadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych, opłatę stanowi 
iloczyn ilości domków letniskowych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wymienionej w § 1 lub w § 2. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z 2016 r., poz. 433). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą przepisów prawa, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w uchwale
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
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