
Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Wójt Gminy Moskorzew, informuje, że w związku z podjętą Uchwałą 

Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. wprowadzone zostały 

ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

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

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

W związku z powyższym na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1439, ze zm.)  uległy 

zmianie zasady ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

wyżej wymienionych nieruchomościach: 

 ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 

zbierane są i odbierane w sposób selektywny w wysokości 160,00 zł za rok 

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

nieruchomości wykorzystywanej na  cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 wprowadzono podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 320,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

 ryczałtową stawkę opłaty uiszcza się niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych. Odbiór  odpadów z nieruchomości odbywa się zgodnie 

z obowiązującym na terenie gminy Moskorzew Regulaminem  utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Moskorzew oraz  harmonogramem odbierania odpadów 

komunalnych Informacje dostępne są na stronie http://www.bip.moskorzew.pl/ 

w zakładce „Gospodarowanie odpadami” oraz na stronie http://www.moskorzew.pl/  

 

Uwaga: Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani 

do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują 

się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.  W ramach postępowania, 

w drodze decyzji administracyjnej, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w przypadku zmiany danych  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wypadku zmieniła się metoda naliczania 

i stawka opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację. 

 

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Moskorzewie oraz na stronie 

internetowej http://www.moskorzew.pl/ w zakładce Druki do pobrania oraz na stronie  

http://www.bip.moskorzew.pl w zakładce „Gospodarowanie odpadami”                        

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Moskorzewie. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy 

w Moskorzewie pod nr telefonu (34) 3542 003 wew. 29. 

 

 
Wójt Gminy Moskorzew 

(-) Andrzej Walasek 
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