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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 6j ust. 3b oraz 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), uzyskaniu opinii Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, na wniosek 
Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 
uchwala, co następuje 

§ 1. Ustalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 180 zł za rok. 

§ 2. Ustalić stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 360 zł za rok. 

§ 3. Opłaty określone w § 1 i § 2 wnoszone są bez odrębnego wezwania z góry do 
15 stycznia każdego roku albo w terminie 15 dni od dnia powstania obowiązku 
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli obowiązek 
ponoszenia opłaty powstał w trakcie roku. 

§ 4. Opłaty określone w § 1 i § 2 uiszcza się w gotówce w kasie Urzędu Gminy 
Bojszowy lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. 



§ 7. Traci moc uchwała nr XL/283/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania tej opłaty. 
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