
  

UCHWAŁA NR XIII/127/2020 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty 

Na podstawie art. 6j ust. 2, ust. 2a i ust. 3b oraz art. 6k ust. 1, ust. 3, ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2019 poz. 1579) 

i art. 40 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

,,1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł rocznie za jeden domek 

letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.” 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

w wysokości 338,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na 

cele rekreacyjno - wypoczynkowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Augustów 

Ewa Frąckiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lutego 2020 r.

Poz. 934



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XIII/127/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 5 lutego 2020 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  

z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) zmieniła zapis w art. 6j ust. 3b, który aktualnie  

ma brzmienie: 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. 

  W poprzednim stanie prawnym zapis art. 6j ust. 3b brzmiał: w przypadku nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W związku z usunięciem słów: ,,wykorzystywanych jedynie przez część roku” należało powyższą zmianę 

wprowadzić w uchwale Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  

tej opłaty. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 934

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygq3te

		2020-02-07T11:40:59+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




