
UCHWAŁA NR XVIII/104/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Rada Miejska 
w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2 uchyla się ust. 3,

2) w §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli 
nieruchomości przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi Nr 12 8507 0004 8002 
0000 0000 0004 Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Nowa Słupia oraz w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy w Nowej Słupi lub za pośrednictwem inkasentów wybranych przez Radę Miejską w Nowej Słupi.’’

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Roman
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała uchyla zapisy dotyczące ryczałtowej stawki opłaty od domku letniskowego i innej
nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w zakresie terminu płatności opłaty dla
właścicieli tych nieruchomości.

Uchylenie wskazanych w uchwale zapisów dotyczących ryczałtowej stawki opłaty od domku
letniskowego i innej nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest zasadne
ponieważ nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko
w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem. Dlatego też są zaliczane do kategorii
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają na nich odpady komunalne.

Nowelizacja ustawy wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dała możliwość
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nowo dodany art. 6j ust. 3b), z tym
że przepis ten dotyczył nieruchomości, w stosunku do których rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu
odpadów komunalnych na podstawie art. 6c ust. 2. Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w stosunku do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gmina ma
możliwość przejęcia odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach Ponieważ
nieruchomości z domkami letniskowymi i inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
zasadniczo stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, od woli rady gminy zależało
objęcie ich zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych lub nie. Jeżeli rada
gminy podjęłaby na podstawie art. 6c ust. 2 uchwałę obejmującą te nieruchomości – jest obowiązana także
uchwalić ryczałtową stawkę opłaty dla takich nieruchomości. Jeżeli rada gminy takiej uchwały nie podjęła –
właściciele tych nieruchomości są obowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie
z zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – poprzez
zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w opinii Ministerstwa Środowiska z dnia
10.01.2019 r. zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/domki-letniskowe  .

Niniejsza uchwała aktualizuje również tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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