
UCHWAŁA NR XVII/58/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE 

ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty 

podwyższonej 

Na podstawie art. 6j ust. 3b oraz 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2022, poz.559) Zgromadzenie Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego" Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Uchwała nr VII/19/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki 
opłaty podwyższonej, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko” nr XII/38/2020 z dnia 14 grudnia 2020r. oraz uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nr XV/50/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.: 

1) Zmienia się zapis § 5 nadając mu następującą treść: 

„Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego 
na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
w wysokości 206,00 złotych za rok”; 

2) Zmienia się zapis § 6 nadając mu następującą treść: 

„ Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 
domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
w wysokości 412,00 złotych za rok.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste 
Środowisko" z siedzibą w Ostródzie. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin 

 
 

Józef Blank 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki 

opłaty za pojemnik 

Zgodnie z treścią art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  „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 domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. wydanego na podstawie 
art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 ze zm.) ogłoszono, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. 
wyniósł 2061,93 zł. 

Z uwagi na roczne planowanie budżetu w członkowskich gminach, uchwała o wysokości opłaty        i stawki 
opłaty za pojemnik wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 
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