
UCHWAŁA NR XXV/217/20 
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 6k ust. 1 , 2 i 3 i art. 6j ust. 1 pkt 2, ust. 3, 3a, 3b i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1439) oraz 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 
w związku z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach: 

1) zamieszkałych, jest iloczyn zużytej wody i stawki opłaty określonej w § 2. 

2) zamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - jest iloczyn zużytej 
wody i stawki opłaty określonej w § 2. 

3) nieruchomościach mieszanych metodą ustalenia opłaty jest suma dwóch opłat: na których w części 
budynku zamieszkują mieszkańcy lub zamieszkują mieszkańcy i są świadczone usługi hotelarskie 
w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych jest iloczyn zużytej wody i stawki okreslonej w § 2. 

a) w części jest prowadzona działalność np. sklepy, działalność usługowa lub 

b) w części jest prowadzona działalność gastronomiczna z wykorzystaniem naczyń jednoktrotnego 
użytku lub 

c) w części jest prowadzona działalność gastronomiczna z wykorzystaniem naczyń wielokrotnego 
użytku nie posiadająca podlicznika do pomiaru zużycia wody na działalność gastronomiczną lub 

d) w części jest prowadzona działalność gastronomiczna z wykorzystaniem naczyń wielokrotnego 
użytku posiadająca podlicznik do pomiaru zużycia wody na działalność gastronomiczną 

- jest iloczyn wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi 
liczby worków z danej nieruchomości i stawki określonej w § 3 dotyczy podpunktu a,b,c i d. 

4) nieruchomościach niezamieszkałych jest iloczyn wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby worków z danej nieruchomości i stawki określonej w § 
3. 

2. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na ktorej 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe jest opłata ryczałtowa. 

3. Metodą ustalenia opłaty dla nowo oddanych budynków oraz dla nowo oddanych nieruchomości na 
których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów i przewodników turystycznych przyjmuje się zużycie 2,40 m3 wody na jednego mieszkańca lub 
jedno miejsce noclegowe na miesiąc. 
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4. W przypadku nieruchomości określonych w ust. 1 pomniejsza się średnioroczne zużycie wody o odczyty 
z podliczników do pomiaru zużycia wody na cele podlewania ogrodów, pojenia zwierząt, basenów, 
balneologii, itp. 

§ 2.  

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, wynosi 5,50 zł za 1m3 zużytej wody. 

2. Rada Miasta w Krynicy Morskiej zwalnia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku posiadania kompostownika przydomowego (dotyczy nieruchomości zabudowanej 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) - zwolnienie częściowe wynosi 0,22 gr. Stawka wynosi 
5,28 zł , za 1m3 zużytej wody. 

§ 3.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposob selektywny, za 
jednorazowy odbiór, dotyczy nieruchomości nie zamieszkałych oraz mieszanych (w części nieruchomości 
mieszanych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż usługi hotelarskie oraz usługi pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych) gdy odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi: 

Wielkość worka wyrażona w litrach Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane 
w sposób selektywny zł/za każdy worek 

120 18,19 zł 

§ 4.  

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, na nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 180 zł na rok. 

§ 5.  

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określa się stawkę 
opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki jak za odpady selektywnie zebrane: 

a) podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 22 zł, za 1m3 zużytej wody. 

b) podwyższona stawka za 1 worek o pojemności 120 l, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny wynosi 72,76 zł, za 1m3 zużytej wody. 

§ 6.  

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 
nieruchomościach na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno - wypoczynkowe podwyższona opłata wynosi 720 zł za rok. 

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska. 
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§ 8.  

Traci moc uchwała XVI/160/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

§ 9.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Maria Jaworska 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/217/20 

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

Projekt uchwały przygotowano w związku z dwukrotnymi  podwyżkami stawek za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp z o.o. w Tczewie, oraz zmianą 
przeciętnego miesięcznego  dochodu rozporządzalnego, oraz zmianą stawek za odbiór i transport odpadów. 

Do kompetencji Rady Miejskiej należy podjęcie uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik. 

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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