
UCHWAŁA Nr XII/104/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 lutego 2016 roku 

 
zmieniająca uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r.                      

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XI/92/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 271) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 

2 ustala się na 7 pojemników o pojemności 120 l.”; 

 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 140,00 zł za rok, 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”; 

 

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 175,00 zł 

za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.”; 

 

4) uchyla się  § 3. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr XII/104/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 lutego 2016 roku 
 

zmieniającej uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe 
 

Dokonanie zmian w uchwale w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe spowodowane jest 

wystąpieniem oczywistego błędu rachunkowego w § 2 ust. 2 uchwały, który zgodnie                        

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 90 ze zm.) może być sprostowany 

jedynie poprzez nowelizację uchwały błędem obarczonej. Mianowicie iloczyn średniej ilości 

odpadów (z § 1 ust. 3 ) ustalonej na 7 pojemników oraz stawki za pojemnik o pojemności 120 

l w wysokości 20 zł (§ 2 ust. 1 pkt 1) wynosi 140,00 zł, a nie 126,00 zł.  

Natomiast uchylenie § 3 następuje z tego powodu, że ustalone przedmiotowe roczne 

stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają charakter ryczałtowy bez ustalenia 

okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów na 

niej czy ustalania faktycznej wytworzonej ilości odpadów. Roczna ryczałtowa stawka opłaty 

jest ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, na 

których znajdują się domki letniskowe lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na obszarze danej gminy, wyrażonej w liczbie 

pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik. A zatem może 

występować tylko jedna taka roczna opłata ryczałtowa, za którą gmina właścicielom 

nieruchomości zapewni pozbywanie się wszystkich odpadów komunalnych, chyba że ustali 

ograniczenia określone w art. 6 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

A zatem pojemnik o określonej pojemności służy wyrażeniu średniej ilości odpadów 

powstających na obszarze gminy na przedmiotowych obiektach, a nie dotyczy faktycznej 

ilości wytworzonej ilości odpadów przez danego właściciela objętego ryczałtową opłatą.   

 W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

 

 


