
UCHWAŁA NR IX/93/19
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwała, co 
następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji w formacie pdf zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2018 poz. 180).

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej.

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Zastępca Przewodniczącej 
Rady Miejskiej

Monika Czajkowska

Id: BA8F86EC-EEA8-4530-884F-C7DF258350AA. Podpisany Strona 2



Dzień-Miesiąc-Rok
1.

A.2 OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  złożenie deklaracji

  korekta deklaracji (data zaistnienia zmian_________)

Dla każdej nieruchomości należy odrębnie wypełnić deklarację

A.3 PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  Właściciel nieruchomości

  Współwłaściciel

  Użytkownik wieczysty nieruchomości

  Współużytkownik wieczysty

  Najemca, dzierżawca

  Jednostki organizacyjne nieruchomości posiadające nieruchomości w zarządzie

  Zarządca nieruchomości wspólnej

  Inny podmiot władający nieruchomością

A.4.1. Osoba fizyczna

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Druk DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Termin składania: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Miejsce składania: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82 - 120 Krynica  Morska

DZIAŁ A — DANE OGÓLNE
A.1 MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:  

Burmistrz Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82 - 120 Krynica Morska

2.  ❑

3.  ❑

4.  ❑

5.  ❑

6.  ❑

7.  ❑

8.  ❑

9.  ❑

10.  ❑

11.  ❑

A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY/PODMIOTU SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

12. Nazwisko i Imię 13. NIP/PESEL 14. Miejscowość, Kod pocztowy 15. Ulica

16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Nr telefonu 19. Adres e-mail
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20. Nazwa skrócona

28.

Imię i Nazwisko 29.

30.

32.Miejscowość, Kod pocztowy

33.Ulica 34.Nr domu 35.Nr lokalu

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Należy wypełnić dział B, dział C, dział G

Należy wypełnić dział B, dział C, dział D. dział E, dział G oraz załącznik nr 1

Należy wypełnić dział D, dział G oraz załącznik nr 1

44. Miejscowość, Kod pocztowy

A.6. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW

A.4.2. Pozostałe podmioty

21. Nr KRS/NIP 22. Miejscowość, Kod pocztowy 23. Ulica

24. Nr domu 25. Nr lokalu 26.Nr telefonu 27.Adres e-mail

A.4.2.1 Osoby upoważnione do reprezentowania 1

Imię i Nazwisko

Sposób reprezentacji2 

A.4.2.2. ADRES DO KORESPONDENCJI — jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4.

31.Kraj

A.5. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI — na której powstają odpady komunalne 3

36.  ❑ zamieszkała — rozumie się przez to nieruchomość lub jej część, na której przebywają osoby fizyczne z zamiarem pobytu 
stałego lub czasowego, przy czym można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania; potwierdzeniem zamieszkiwania jest zużycie 
wody na nieruchomości;

37.  ❑ zamieszkała, na której świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych;

Należy wypełnić dział B, dział C, dział G

38.  ❑ niezamieszkała, na której świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych

Należy wypełnić dział B, dział C, dział G

39.  ❑ mieszana - rozumie się przez to nieruchomość w części zamieszkałą i w części niezamieszkałą przez tego samego właściciela 
nieruchomości;

40.  ❑ niezamieszkała - rozumie się przez to nieruchomości lub ich części, na których nie przebywają osoby fizyczne z 
zamiarem  pobytu stałego lub czasowego, a na których powstają odpady komunalne

41.  ❑ Nieruchomości zabudowana domkiem letniskowym lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno–
wypoczynkowe (w których/na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza)

Należy wypełnić dział F, dział G 

42.  ❑ zamieszkała - na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych oraz dodatkowo jest prowadzona działalność gastronomiczna w wykorzystaniem 
naczyń wielokrotnego użytku, nie posiadająca podlicznika do pomiaru zużycia wody na działalność gastronomiczną.

Należy wypełnić dział B, dział C, dział D, dział E, dział G oraz załącznik nr 1

43.  ❑ nie zamieszkała - na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz dodatkowo jest prowadzona działalność gastronomiczna 
w wykorzystaniem naczyń wielokrotnego użytku, nie posiadająca podlicznika do pomiaru zużycia wody na działalność 
gastronomiczną.

Należy wypełnić dział B, dział C, dział D, dział E, dział G oraz załącznik nr 1

A.5.1. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja – jeśli jest inny niż w części A4

45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu

Deklaruję zbieranie odpadów w sposób:

48.    Zmieszany❑
 
49.    Selektywny:❑
          (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe)

50.    Nadto deklaruję selektywne zbieranie ❑ popiołów (dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym)
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B.1 LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
51.

B.2 LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

C.1. OKRES ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH CZASOWO

❑ STYCZEŃ ❑ LUTY ❑ MARZEC ❑ KWIECIEŃ

❑ MAJ ❑ CZERWIEC ❑ LIPIEC ❑ SIERPIEŃ

❑ WRZESIEŃ ❑ PAŹDZIERNIK ❑ LISTOPAD ❑ GRUDZIEŃ

60 litrów
59.

120 litrów
60.

240 litrów
61.

1100 litrów
62.

DZIAŁ B – DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI: 
ZAMIESZKAŁYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI 
HOTELARSKIE, NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI 
HOTELARSKIE I NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH

B.3 ŚREDNIOROCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI (podać 
ilość m3/rok zużytej wody za rok poprzedni pomniejszone o odczyty z 
podliczników do pomiaru zużycia wody na cele podlewania ogrodów, 
pojenia zwierząt, basenów, balneologii, itp.)

DZIAŁ C – OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH- DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI: ZAMIESZKAŁYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA 
KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH 
SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE I NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH 4

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, jeśli odpady są zbierane w sposób 
selektywny.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, jeśli odpady są zbierane w sposób 
zmieszany.

Ilość zużytej wody średniomiesięcznie (np. na podstawie zużycia wody za rok poprzedni — 
gdzie wartość z pozycji B.3. podzielić przez 12 miesięcy lub przez liczbę miesięcy 
użytkowania nieruchomości/lokalu z poz. C1.
Wartość w poz. 56 podajemy do dwóch miejsc po przecinku).

Ryczałt zużytej wody miesięcznie ( należy przyjąć 2,40 m³ na osobę/ miejsce noclegowe na 
miesiąc. Dotyczy nowo oddanych budynków oraz nieruchomości ( 2,40 m³ wody x liczba 
osób/miejsce noclegowe podane w pozycji 51 lub 52).

Opłata (uwzględniająca sposób zbierania odpadów —odpowiednio do złożonej 
deklaracji w poz. A.6.) jako iloczyn poz. 54 i 56 lub 55 i 56 lub w przypadku ryczałtu 
poz. 54 i 57 lub 55 i 57)

C.2. WIELKOŚĆ i LICZBA POJEMNIKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
(wpisać liczbę pojemników do dostarczenia przez Miasto przy odpowiednim rodzaju pojemników)
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D.1. OKRES ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH CZASOWO

❑ STYCZEŃ ❑ LUTY ❑ MARZEC ❑ KWIECIEŃ

❑ MAJ ❑ CZERWIEC ❑ LIPIEC ❑ SIERPIEŃ

❑ WRZESIEŃ ❑ PAŹDZIERNIK ❑ LISTOPAD ❑ GRUDZIEŃ

Suma  opłat

60 litrów

120 litrów

240 litrów

1100 litrów

Opłata – obliczona, jako suma opłat poszczególnych wielkości pojemników
67. zł/miesiąc

D.2. OKRES ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH CZASOWO

❑ STYCZEŃ ❑ LUTY ❑ MARZEC ❑ KWIECIEŃ

❑ MAJ ❑ CZERWIEC ❑ LIPIEC ❑ SIERPIEŃ

❑ WRZESIEŃ ❑ PAŹDZIERNIK ❑ LISTOPAD ❑ GRUDZIEŃ

Suma opłat 

60 litrów

120 litrów

240 litrów

1100 litrów

Opłata – obliczona, jako suma opłat poszczególnych wielkości pojemników
72. zł/miesiąc

DZIAŁ D — OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH- DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH  — karta 
zbiorcza5

Wielkość 
pojemników

Opłata za zagospodarowanie 
odpadami, jeśli są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny

Opłata za zagospodarowanie 
odpadami, jeśli są zbierane i 

odbierane w sposób zmieszany

63. Liczba 
pojemników 
odbierana 

miesięcznie w 
zamian za 
uiszczoną 

Opłatę

64.Stawka opłaty 
za 

zagospodarowanie 
odpadami, jeśli 

odpady są zbierane 
w sposób 

selektywny

65. Liczba 
pojemników 
odbierana 

miesięcznie w 
zamian za 
uiszczoną 

opłatę 

66.Stawka opłaty 
za 

zagospodarowan
ie 

odpadami, jeśli 
odpady są 
zbierane 
w sposób 
zmieszany

 Suma iloczynów
(kolumna 63x64 lub kolumna 65 x 66)

Wielkość 
pojemników

Opłata za zagospodarowanie 
odpadami, jeśli są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny

Opłata za zagospodarowanie 
odpadami, jeśli są zbierane i 

odbierane w sposób zmieszany

68.Liczba 
pojemników 
odbierana 

miesięcznie w 
zamian za 
uiszczoną 

opłatę 

69.Stawka opłaty 
za 

zagospodarowanie 
odpadami, jeśli 

odpady są zbierane 
w sposób 

selektywny

70.Liczba 
pojemników 
odbierana 

miesięcznie w 
zamian za 
uiszczoną 

opłatę 

71.Stawka opłaty 
za 

zagospodarowan
ie 

odpadami, jeśli 
odpady są 
zbierane 
w sposób 
zmieszany

Suma iloczynów
(kolumna 68 x 69 lub kolumna 70 x 71)
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styczeń 73. zł/miesiąc

luty 74. zł/miesiąc

marzec 75. zł/miesiąc

kwiecień 76. zł/miesiąc

maj 77. zł/miesiąc

czerwiec 78. zł/miesiąc

lipiec 79. zł/miesiąc

sierpień 80. zł/miesiąc

wrzesień 81. zł/miesiąc

październik 82. zł/miesiąc

listopad 83. zł/miesiąc

grudzień 84. zł/miesiąc

85.

86.

87.

…………..………….. …………..………….. ….....................

POUCZENIE

DZIAŁ E – SUMA OPŁAT DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH (Dział C + Dział D)

DZIAŁ F — OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH — DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH DOMKIEM 
LETNISKOWYM LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 
REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE 
RYCZAŁTOWA STAWKA
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi które są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny

RYCZAŁTOWA STAWKA
Opłaty za gospodarowanie odpadami, które są zbierane i odbierane w sposób 
zmieszany
Opłata (uwzględniająca sposób zbierania odpadów – odpowiednio do złożonej 
Deklaracji  w poz. A.6) poz. 85 lub 86

DZIAŁ G - OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

88. Data 89. Czytelny podpis

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku złożenia korekty deklaracji 
lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. Zgodnie z 
art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w 
przypadku ich braku — uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) Urząd Miasta Krynica 
Morska może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa.

Id: BA8F86EC-EEA8-4530-884F-C7DF258350AA. Podpisany Strona 5



PRZYPISY

1 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 
umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS, itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i 
złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł).

2 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.

3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

4 W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną, w innym wypadku 
stawkę podstawową, jak za odpady zmieszane. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstaje w przypadku nieruchomości wskazanych w punktach 36, 37, 38, 39 i 42  za każdy miesiąc w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub jest użytkowana. Opłatę należy wpłacać w odstępach miesięcznych, najpóźniej do 
15 dnia następnego miesiąca.

5 W przypadku  wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną, w innym 
wypadku stawkę podstawową, jak za odpady zmieszane. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości powstały odpady komunalne.

H. ADNOTACJE ORGANU
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do deklaracji

ADRES:

Rodzaj  nieruchomości

1) Lokali handlowych – branży spożywczej, dla:
a)
b)

2) Lokali handlowych – branża przemysłowa, dla:
a)
b)

3) Rynków, bazarów, targowisk, dla:
a)
b)

4) Parkingów, dla:
a)
b)

5) Cmentarzy, dla
a)
b)

6)
a)
b)

1) Lokali handlowych – branża spożywcza, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 3 l na każdego pracownika;
b) frakcji selektywnej – 2 l na każdego pracownika;

2) Lokali gastronomicznych, w których używa się naczyń jednorazowych, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 3 l na każdego pracownika;
b) frakcji selektywnej – 2 l na każdego pracownika;

3)
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 3 l na każdego pracownika;
b) frakcji selektywnej – 2 l na każdego pracownika;

4) Lokali handlowych – branża przemysłowa, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 3 l na każdego pracownika;
b) frakcji selektywnej – 2 l na każdego pracownika;

5) Urzędów, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 5 l na każdego pracownika;
b) frakcji selektywnej – 1,5 l na każdego pracownika;

6) Obiektów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 5 l na każdego pracownika;
b) frakcji selektywnej – 1,5 l na każdego pracownika;

7) Obiektów oświaty, kultury, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 2 l na każdego pracownika;
b) frakcji selektywnej – 1 l na każdego pracownika;

1) Lokali gastronomicznych, w których używa się naczyń jednorazowych, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 17 l na 1 miejsce konsumpcyjne;
b) frakcji selektywnej – 7 l na 1 miejsce konsumpcyjne;

2) Lokali gastronomicznych, w których używa się naczyń wielokrotnego użytku, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – 14 l na 1 miejsce konsumpcyjne;
b) frakcji selektywnej – 6 l na 1 miejsce konsumpcyjne;

3) Lokali gastronomicznych, w których używa się naczyń wielokrotnego użytku dotyczy nieruchomości

a) zmieszanych odpadów komunalnych – 7 l na 1 miejsce konsumpcyjne;
b) frakcji selektywnej – 3 l na 1 miejsce konsumpcyjne;

a) zmieszanych odpadów komunalnych – 2l na każdego pracownika, studenta, ucznia, dziecko;
b) frakcji selektywnej -1 l na każdego pracownika, studenta, ucznia, dziecko;

Punkt handlowy poza lokalami – normy tygodniowe, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – minimum 60 l na punkt;
b) frakcji selektywnej – minimum 30 l na punkt;

Punkt gastronomiczny bez miejsc konsumpcyjnych, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – minimum 240 l na punkt;
b) frakcji selektywnej – minimum 120 l na punkt;

60 litrów

120 litrów

240 litrów

1100 litrów

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI WSKAZANYCH W PUNKCIE 39, 40, 42 i 43

Lokal handlowy – branża spożywcza; lokal gastronomiczny, w których używa się naczyń jednorazowych; lokal gastronomiczny, 
w którym używa się naczyń wielokrotnego użytku; punkt gastronomiczny bez miejsc konsumpcyjnych, lokal handlowy – branża 
przemysłowa; punkt handlowy; rynek, bazar, targowisko; obiekt oświaty, kultury; urząd, obiekt usługowy, produkcyjny, 
rzemieślniczy; cmentarz; inna nieruchomość niezamieszkała

Wielkość nieruchomości/lokalu użytkowego (m2)-normy tygodniowe

zmieszanych odpadów komunalnych – 3,5 l na 1 m2 powierzchni lokalu;
frakcji selektywnej- 1,5 l na 1 m2 powierzchni lokalu;

zmieszanych odpadów komunalnych – 3,5 l na 1 m2 powierzchni lokalu;
frakcji selektywnej- 1,5 l na 1 m2 powierzchni lokalu;

zmieszanych odpadów komunalnych – 3 l na 1 m2 powierzchni handlowej;
frakcji selektywnej- 3 l na 1 m2 powierzchni handlowej;

zmieszanych odpadów komunalnych – 0,1 l na 1 m2 powierzchni parkingu;
frakcji selektywnej- 0,1 l na 1 m2 powierzchni parkingu;

zmieszanych odpadów komunalnych – 0,01 l na 1 m2 powierzchni cmentarza;
frakcji selektywnej- 0,1 l na 1 m2 powierzchni cmentarza;
Innych nieruchomości niezamieszkałych, dla:
zmieszanych odpadów komunalnych – 0,25 l na 1 m2 powierzchni nieruchomości;
frakcji selektywnej- 0,25 l na 1 m2 powierzchni nieruchomości;

Liczba zatrudnionych osób (w nieruchomości/lokalu użytkowym lub liczba użytkowników nieruchomości/lokalu użytkowego) – 
normy tygodniowe

Lokali gastronomicznych, w których używa się naczyń wielokrotnego użytku, dla:

Liczba miejsc konsumpcyjnych w nieruchomości/lokalu użytkowym – normy tygodniowe

zamieszkałych i nie zamieszkałych na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach
hotelarskich oraz dodatkowo jest prowadzona działalność gastronomiczna z wykorzystaniem naczyń
wielokrotnego użytku, nie posiadająca podlicznika do pomiaru zużycia wody na działalność gastronomiczną.

Liczba studentów, uczniów, dzieci w obiektach kultury, oświaty – normy tygodniowe

WIELKOŚĆ I LICZBA POJEMNIKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (wpisać liczbę pojemników do 
dostarczenia przez Miasto przy odpowiednim rodzaju pojemników)
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Uzasadnienie do uchwały Nr IX/93/19

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 29 maja 2019 r.

Projekt uchwały przygotowano w wyniku Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
nr 112/g117/P/19 z dnia 7 maja 2019 roku. Zmieniono druk wzoru deklaracji o wysokosci o wysokosci 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do kompetencji Rady Miejskiej należy podjęcie niniejszej uchwały.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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