
 

 

UCHWAŁA NR XI/87/2019 

RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 

na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania 

z nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t. j.  z późn. zm.) oraz art.6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), Rada Gminy 

Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych bez względu na długość okresu 

korzystania z nieruchomości, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok w wysokości 169 zł. 

2) Opłaty należy wnieść bez wezwania, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, którego dotyczy obowiązek 

ponoszenia opłat. 

§ 2. 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 nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 3. Ryczałtowa stawka opłaty za rok, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty 

wymienionej w § 1 ust. 1. 

§ 4. Wzór deklaracji, o którym mowa w § 3, określa odrębna uchwała. 

§ 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 uiszczana będzie w kasie 

Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński w godzinach jego pracy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Lidzbark Warmiński. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński. 

§ 7. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 listopada 2019 r.

Poz. 5352



2) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami określona w niniejszej uchwale ma zastosowanie  

od 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Werbicki 
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