
 

Zarządzenie WG. 0050.22.2022. 

Wójta Gminy Lubsza 

z dnia 16.02.2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr 

………Rady Gminy Lubsza z dnia …………. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe  jedynie przez część roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 

2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza 

z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010 r.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie uchwalenia w/w uchwały. 

 

§2 

Konsultacje będą przeprowadzane  w terminie 14 dni od  dnia  publikacji treści projektów 

uchwał na  stronie internetowej Urzędu Gminy w  Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl  

 

§3 

Projekty w/w uchwał zostały opublikowane na  stronie internetowej Urzędu Gminy  

w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl   

 

§ 4 

Konsultacje będą  prowadzone poprzez możliwość  składania pisemnych uwag do projektów 

w/w uchwał w terminie 7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w §2. 

 

§ 5 

Pisemne uwagi należy  składać w terminie określonym w § 4 w Urzędzie Gminy Lubsza,  

ul Brzeska 16 - w godzinach urzędowania. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 

 

  



      PROJEKT 

UCHWAŁA NR……2022 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia …..2022 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe  jedynie przez część roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 6j ust. 3b oraz art. 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 ze zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Stawka opłaty ryczałtowej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na 

których znajduje się domek letniskowy lub  innej  nieruchomości wykorzystywanej  na cele 

rekreacyjno –wypoczynkowe, wynosi 191,00 zł na rok od domku letniskowego albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 328,00 zł na rok od domku letniskowego 

albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.        

      

                                                                   § 2. 

Opłatę, o której mowa w § 1 wnosi się w terminie do 10 maja za dany rok kalendarzowy. 

           § 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

     § 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały nr ….. 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia ……. 

 
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe  jedynie przez część roku 

 

Na podstawie art. 6j ust. 3b oraz art. 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 ze zm.) w 

przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego 

na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

Od dnia 01.01.2022 r. zmianie uległ przedmiot opodatkowania ww. opłatą. Od tego dnia 

przedmiotem opodatkowania jest domek letniskowy albo inna nieruchomość, a nie 

nieruchomość, na której są domki letniskowe.  

 

 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


