
UCHWAŁA NR XXXIII/303/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/215/2020 z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie: wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1, ust. 3, ust. 4a w związku z art. 6j ust.1, pkt 1, ust. 3 i ust. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2021r., 
poz. 888 z późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy 
Rudnik z dnia 28 luty 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

 
Rada Gminy Rudnik 

uchwala: 

§ 1.  

W uchwale nr XXIV/215/2020 z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

dokonuje się następujących zmian: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie "1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 180,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości 

albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Jeśli właściciel nieruchomości, o której mowa w ust1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 540,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. " 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
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§ 4.  

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Rudnik. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kosel 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. 

poz. 888) w art. 6n w ust. 1 pkt 1 dostosowano wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym. 

Termin konsultacji: od 17.11.2021 do 23.11.2021r. Wynik konsultacji: w terminie konsultacji nie wniesiono uwag. 
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