
UCHWAŁA NR XXXIX/258/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, ze zm.), art. 6j ust. 3b oraz art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/78/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  
wprowadza się następujące zmiany: 

1) przepis § 1 ust. 5 tej uchwały otrzymuje brzmienie:" Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł.” 

2) przepis § 1 ust. 6 tej uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której mowa w § 1 ust. 5, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w wysokości 338,00 zł za rok od domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 1648) 
dokonano zmiany brzmienia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.). W związku z tym 
wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian zapisów w uchwale nr XIII/78/2019 Rady Gminy 
Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Z przepisu art. 6j ust. 
3b aktualnie wynika, że 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 domku 
letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno– 
wypoczynkowe a nie jak było do tej pory; „za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  
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