
UCHWAŁA NR XVII/278/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6k ust. 1-2a i 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ,ust. 3, ust. 3b i ust.4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVI/548/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 8 skreśla się; 

2) w § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Roczna opłata ryczałtowa ustalana będzie na podstawie deklaracji  o wysokości rocznej opłaty 
ryczałtowej składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.”; 

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za rok wynosi: 

a) 169 zł  – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) 338 zł  – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”; 

4) w § 4 ust.2 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 4/17/2020 z dnia 28
stycznia 2020r. orzekło nieważność §1 pkt 2 uchwały Nr XV/249/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
20 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, który dotyczy opłaty ryczałtowej dla
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium wskazało na mylne zastosowanie, przy dokonywaniu
zmiany samej stawki opłaty ryczałtowej przepisu art.6j ust.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie w brzmieniu dotychczasowym, a mianowicie ustalenie opłaty ryczałtowej „Od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku
letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku wynosi:” Zgodnie z przepisami przejściowymi
dotyczącymi dostosowania przepisów prawa miejscowego (uchwał) do zmian wprowadzonych ustawą z
dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz.1579), która weszła w życie dnia 6 września 2019r., gminy mają 12
miesięcy od dnia wejścia w życie powołanej ustawy zmieniającej, na przedmiotowe dostosowanie uchwał.
Kolegium RIO orzekło, że należało zastosować art.6j ust.3b w brzmieniu ustawy po nowelizacji, czyli „Od
właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”.

Należy wskazać, że przepis dotyczący ustalania stawki ryczałtowej dla domków letniskowych budzi
sporo kontrowersji z uwagi na fakt ustalenia opłaty od „nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy”, a nie od domku letniskowego. Nowelizacja nie obejmuje regulacją nieruchomości, na której
znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy, co powoduje że opłata ryczałtowa jest taka sama dla
nieruchomości na której znajduje się jeden domek i 5 domków. Dotychczas nie ma jednolitego stanowiska
w przedmiotowej kwestii, więc uznając rozstrzygnięcie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
należało dokonać zmiany uchwały zgodnie z jego treścią.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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