
 
 

UCHWAŁA NR LXIII/485/22 
RADY GMINY IZABELIN 

z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)), art. 6j ust. 1, ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, art. 6l 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2 ust. 1 uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40,00 zł (słownie: 
czterdzieści złotych 00/100) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości.  

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na 
nieruchomości. 

§ 3. 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 za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 206,00 zł (słownie: dwieście sześć złotych 
00/100).  

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 
824,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100) za rok od domku letniskowego na nieruchomości 
albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 4. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy ustaloną w § 2 ust. 1 uiszcza się raz w miesiącu, z dołu, w terminie do 28 dnia 
każdego miesiąca, za dany miesiąc.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danej nieruchomości ustaloną w § 3 ust. 1 uiszcza 
się raz w roku, z dołu, w terminie do końca danego roku, za ten rok. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079 i 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i 1768. 
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3. Opłatę uiszcza się bez wezwania, przelewem, na indywidualny numer konta wskazany w zawiadomieniu 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Izabelin nr LII/406/22 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. 
poz. 2438). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Joanna Białas 
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