
UCHWAŁA Nr IV/33/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

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 2018 r., poz. 994 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 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

 Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe.  

2. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na 

tych nieruchomościach na obszarze gminy Sochocin, wyrażonej w liczbie pojemników oraz 

stawki opłaty za pojemnik. 

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

2 ustala się na 8 pojemników o pojemności 120 l. 

 

§ 2.1. Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120 l wynosi: 

1) 25,00 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) 30,00 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 200,00 zł za rok, 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 240,00 zł 

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

§ 3. Trącą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Sochocin 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; 

2) Uchwała Nr XII/104/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r.  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. 

 

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  

 

 



UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY NR IV/33/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 
 

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. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości              

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w przypadku nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy 

uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na w/w nieruchomościach na obszarze 

gminy, wyrażonej w liczbie pojemników i stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności.  

 

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (140,00 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 175,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane                

i odbierane w sposób selektywny) wpływy z opłat nie wystarczają do pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu. 

W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki na takim poziomie, który 

pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty funkcjonowania 

systemu, dokonano szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów 

funkcjonowania systemu. 

 

Dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie całego systemu ulegają zmianie obowiązujące 

ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od 

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjnowypoczynkowe. 

 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. 

  

 

  



 


