
 

Informacja dla właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Urząd Gminy w Bolimowie informuje, że: 

1.  uchwała Nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe, na mocy ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przestała obowiązywać w dniu 31 grudnia 2019 roku.  

     W związku z powyższym prosimy o nie dokonywanie wpłat z tego tytułu na konto Urzędu Gminy.  

2.  na  podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, właściciele domków letniskowych oraz  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów 

komunalnych z jedną z firm posiadających koncesję na odbiór odpadów z terenu gminy Bolimów.  

W 2020 roku opracowano  „Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Bolimów”, w którym nie objęto systemem gospodarowania odpadami właścicieli domków letniskowych 

oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Ponieważ nieruchomości zabudowane budynkami letniskowymi oraz inne wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, stanowią nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyłącznie 

do kompetencji Rady Gminy należy decyzja czy obejmie te nieruchomości zorganizowanym przez gminę 

systemem odbierania odpadów komunalnych czy też nie. Opinia ta jest w pełni zgodna ze stanowiskiem 

Ministerstwa Klimatu, zamieszczonym pod adresem internetowym https://www.gov.pl/web/klimat/domki-

letniskowe.  

Dotychczas obowiązujący Regulamin utrzymania czystości na terenie gminy Bolimów, przewidywał 

sytuację, w której to gmina przejmowała obowiązek zorganizowania odbioru odpadów od właścicieli 

domków letniskowych lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.  

Chcąc utrzymać taki stan rzeczy Gmina Bolimów ogłosiła w 2019 roku dwa przetargi nieograniczone na 

odbiór odpadów komunalnych z terenów letniskowych zlokalizowanych w miejscowości Joachimów - 

Mogiły. W ramach przetargu założono, że odbiór odpadów w 2020 roku będzie odbywał się na takich 

samych zasadach jak w roku 2019, a złożone oferty opiewały na kwotę nominalną umowy 82 788,48 zł 

brutto każda. Aby zbilansować wpływy i wydatki do budżetu gminy z tego tytułu rada gminy musiałaby 

ustalić ryczałtową stawkę opłaty od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na poziomie 323,39 zł. Wobec 

ustawowego ograniczenia wysokości tej opłaty wynikającego z art. 6j. ust.3b ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, kształtującego się na poziomie 169 zł, nie jest możliwe zawarcie umowy z 

Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w skutek braku środków finansowych na zabezpieczenie 

jej realizacji.  

Niewątpliwie, ogromnym problemem jest również sama lokalizacja działek, skutkująca brakiem możliwości 

odbioru odpadów bezpośrednio z terenu posesji letniskowej, w kontekście przepisów art. 6ka ustawy. 

Przepis ten zobowiązuje gminę do prowadzenia zbiórki odpadów jedynie segregowanych, oraz wymierzania 

administracyjnej kary tym właścicielom nieruchomości, którzy nie stosują się do selektywnej zbiórki 

odpadów. Gmina nie jest w stanie spełnić wymogów ustawy stosując dotychczasowego systemu zbiórki 

odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych w miejscowości Joachimów – Mogiły.  

Poniżej zamieszczamy wykaz firm posiadających wpis do działalności regulowanej na odbiór odpadów 

komunalnych z terenu gminy Bolimów.   
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