UCHWAŁA Nr 139.XVII.2015
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

1.

2.
3.

4.
5.

§1
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa
stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych
nieruchomościach na obszarze Gminy Wiązowna, wyrażonej w liczbie pojemników
oraz stawki opłaty za pojemnik.
Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa
w ust. 1 ustala się na 6 pojemników o pojemności 120 litrów.
Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust. 2 wynosi:
1) 22 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) 27 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 132,00 zł
za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 162,00 zł
za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§2
Traci moc Uchwała Nr 31.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gromadzone w pojemnikach
o określonej pojemności.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy Wiązowna
Renata Falińska

UZASADNIENIE
Z dniem 1 lutego 2015 roku zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dotychczas, mieszkańcy korzystający z działek letniskowych tylko w określonych okresach
roku (np. miesiące letnie) składali do gminy deklarację ze wskazaniem terminów przebywania
na danej nieruchomości. Od 1 lutego 2015 roku obowiązują odmienne, indywidualne zasady
ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ryczałtowy charakter opłaty wymusza ujednolicenie częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych dla tych nieruchomości. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wiązowna, uwzględniając pewną sezonowość wytwarzania odpadów
komunalnych określił nową częstotliwość zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych - raz
na dwa tygodnie w okresie od lipca do września i raz na miesiąc przez pozostałą część roku.
Odpady segregowane, będą odbierane raz w miesiącu.
W przypadku ww. nieruchomości rada gminy ma obowiązek uchwalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z art. 6j ust. 3c ww. ustawy ryczałtowa stawka opłaty dla przedmiotowych
nieruchomości stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego rodzaju
nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to stawka roczna, jej wysokość jest
niezależna od liczby miesięcy w trakcie roku, w których nieruchomość jest wykorzystywana.
Z przeprowadzonej analizy złożonych deklaracji wynika, że średni okres użytkowania
ww. nieruchomości na terenie gminy Wiązowna wynosi 6 miesięcy (od maja
do października). Najczęściej deklarowana wielkość pojemnika do zbiórki odpadów
komunalnych na ww. nieruchomościach to 120 litrów. Wysokość rocznego ryczałtu
za gospodarowanie odpadów ustalono, jako iloczyn 6 pojemników oraz stawki za pojemnik
o pojemności 120 l.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodnicząca
Rady Gminy Wiązowna
Renata Falińska

