
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

 NR LII/269/2020 

w sprawie:określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w związku z art. 64 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6j 
ust. 3b, art. 6k ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz § 5 ust. 3 pkt 19 i § 13 pkt 1 Statutu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16 lipca 
2013 r., poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości 168,00 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
504,00 zł. 

§ 2. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty ustalonej w §1 określa odrębna uchwała Zgromadzenia 
Związku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”. 

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/123/2016 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno–
wypoczynkowe, zmieniona uchwałą nr XVI/133/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6j ust. 3b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 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 nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Natomiast zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy Rada Gminy określi stawki opłaty

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości

nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez

radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach przeprowadzono wnikliwą analizę wprowadzonych przez ustawodawcę zmian

w przepisach prawa oraz zweryfikowano treść uchwał podjętych dotychczas przez tutejszy Organ.

W celu dostosowania prawa miejscowego do prawa powszechnego postanowiono

o dokonaniu zmian w niniejszej uchwale. Określono stawkę opłaty podwyższonej

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości trzykrotności

stawki ustalonej odpowiednio na podstawie art. 6j ust. 3b.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie przez Zgromadzenie Związku uchwały

w zakresie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości,

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe.

Mając na uwadze powyższe Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej

uchwały.
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