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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i art. 61 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/450/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia 
terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„1. W przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne, ustala się 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 338,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”; 

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Wołczyn odpadami komunalnymi z nieruchomości na 
których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, uiszcza się 
z góry za cały rok, bez wezwania, w terminie do dnia 28 lutego, na indywidualnie przypisany numer 
rachunku bankowego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie 1 lutego 2023 roku. 
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UZASADNIENIE 

Zmiany zapisów uchwały są konsekwencją delegacji ustawowej.  

w paragrafie 3 ust. 1 i 2 słowa: "od nieruchomości"  zastąpiono: "od domku letniskowego na nieruchomości 

albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe." 

Jednocześnie w paragrafie 3 ust. 3 wydłużony zostaje termin do wniesienia opłaty (z 30 stycznia na 28 luty). 
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