
UCHWAŁA NR LXIII.380.2023 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., 
poz. 40), w związku z art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i pkt 5, ust. 3, ust. 4a, ust. 4b, ust. 4c, art. 6j ust. 1 pkt 1, 
ust. 3, ust. 3b, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr LXII.377.2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie 
wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 poz. 983) dokonuje się następujących 
zmian: 

2. § 2 ust. 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie 200,00 zł”. 

3. § 2 ust 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się ryczałtową stawkę podwyższonej opłaty rocznej od nieruchomości zabudowanej domkami 
letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny wysokości 400,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 2797 i poz. 1549 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach — dalej ucpg, Rada Gminy ma obowiązek w drodze uchwały dokonać wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustalić 
stawkę takiej opłaty. 

Zaktualizowano wysokość opłaty za domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe do kwoty dopuszczalnej maksymalnie. 
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