
UCHWALA Nr 209KXU2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomo4ci wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

Na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnial3 wrzeinia 1996 
r. o utrzymaniu czystoSci i porqdku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 1 
pkt 8 w zwiqzku z art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w 
normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296) - Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. W przypadku nieruchomoSci, na kt6rych najdujq siq dornki letniskowe, lub innych 
nieruchomoSci wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez czqSC roku, ustala siq ryczaltowq stawkq oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

2. Rocna ryczaltowa stawka oplaty stanowi iloczyn Sredniej iloSci odpad6w 
powstajqcych na tych nieruchomoSciach na obszarze Miasta i Gminy Serock, wyraionej 
w liczbie pojemnik6w oraz stawki oplaty za pojemnik. 

3. $redniq rocnq iloSC odpadbw powstajqcych na nieruchomoSciach, o kt6rych mowa 
w ust. 1 ustala siq na 6 pojemnikdw o pojernnoici 120 litr6w. 

4. Stawka oplaty za pojernnik, o kt6rym mowa w ust. 3 wynosi: 
1) 20 zl je&li odpady sq zbierane i odbierane w spos6b selektywny; 
2) 40 A jeieli odpady nie q zbierane i odbierane w spos6b selektywny. 

5. Ustala siq ryczaltowq stawkq oplaty, o kt6rej mowa w ust. 1, w wysokoSci 120,OOzl za 
rok, jezeli odpady sq zbierane i odbierane w spos6b selektywny. 

6. Ustala siq wyisq ryczaltowq stawkq oplaty, o kt6rej mowa w ust. 1, w wysokoSci 
240,OO zl za rok, jeieli odpady nie sq zbierane i odbierane w spos6b selektywny. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Grniny Serock. 

Uchwala wchodzi w Bycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewbdztwa Mazowieckiego z mocq obowiqzujqcq od 1 stycmia 2017 r. 



Uzasadnienie 

Nowelizacja ustawy o utrzyrnaniu czystoSci i porzqdku w grninach z dnia 28 listopada 
2014 r. (ogioszona w Dzienniku Ustaw z 201 5 r. poz. 87), wskazala, ze zgodnie z art. 6j ust. 3b 
- w przypadku nieruchomoSci, na kt6rych znajdujq siq dornki letniskowe, lub innych 
nieruchomoici wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez czqSC roku, rada miejska uchwala ryczaltowq stawkq opiaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od dornku letniskowego lub od innej 
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W sytuacji braku legalnej definicji ,,wykorzystywanych na cele", kt6ra nie wynika 
z ustawy o utrzymaniu czystodci i poqdku w gminach, zastosowanie powinna mieC definicja 
siownikowa czyli, zgodnie z okreilonym przeznaczeniem, celem, charakterem (zgodnie 
z planem przestrzennego zagospodarowania). W tym kontekicie art. 6j ust. 3b znowelizowanej 
ustawy o utrzyrnaniu czystoSci i porqdku w gminach traktowak naleiy jako uregulowanie 
szczeg6lne do art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy i w tym zakresie rada miejska posiada kompetencje 
do uchwalenia ryczaltowej stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Oplata ryczaltowa ma dotyczyC roku pomimo faktycznego wykorzystania 
nieruchomoSci jedynie przez cqSC roku. Znowelizowany art. 6j ust. 3b nie mbwi 
o nieruchomo4ciach niezarnieszkalych lecz jedynie wykorzystywanych faktycznie przez czqiC 
roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Ryczaitowa stawka oplaty jest ustalana jako iloczyn Sredniej iloSci odpad6w powstaj~cych na 
nieruchomoSciach, na kt6rych znajdujq siq domki letniskowe, lub innych nieruchomoSci 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
czqiC roku, wyraiona w liczbie pojemnikbw oraz stawki oplaty za pojemnik o okreilonej 
poj emnoici. 
Zgodnie z powyzszym do ustalenia stawki przyjqto, iz na nieruchomoiciach, o kt6rych mowa 
powyzej, wytwarzana jest Srednia iloSC odpad6w w iloSci 6 pojemnik6w o pojemnoSci 120 
litrbw, za odbi6r ktbrych w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane sq w spos6b selektywny 
ustalono stawkq za pojemnik w wysokoSci 20 zl, natomiast w przypadku gdy odpady nie sq 
zbierane i odbierane sq w spos6b selektywny ustalono stawkq za pojemnik w wysokoSci 40 zi. 


