
UCHWAŁA NR XVII/181/16
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2016 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 i 2 i art. 6j  ust. 1 pkt 2, ust. 3a, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r.               
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), art.3 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

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

1) zamieszkałych,

2) zamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach 
turystycznych,

3) nie zamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach 
turystycznych

4) mieszanych,

jest iloczyn zużytej wody i stawki opłaty określonej w §2, przy czym za minimalne zużycie wody dla 1 
osoby w gospodarstwie domowym przyjmuje się 2,3 m³ miesięcznie.

2. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach nie 
zamieszkałych, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3 i nie służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (np. 
lokali handlowych, gastronomicznych, punktów gastronomicznych, punktów handlowych poza lokalami, 
obiektów oświaty, kultury, urzędów, obiektów usługowych, produkcyjnych,  rzemieślniczych, cmentarzy i 
innych nieruchomości nie zamieszkałych itp.) jest iloczyn wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby pojemników z danej nieruchomości i stawki opłaty 
określonej w § 3.

3. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych 
domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku jest opłata ryczałtowa.

4. Dla nowo oddanych budynków przyjmuje się średnie zużycie wody na 1 mieszkańca lub 1 miejsce 
noclegowe w przypadku nieruchomości na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy 
o usługach turystycznych tj. 2,3 m³ na osobę/ miejsce noclegowe na miesiąc.

5. 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, produkcji, 
basenów, balneologii, itp.

6. W przypadku nieruchomości nie wyposażonych w podliczniki, a na których znajdują się baseny i/lub 
urządzenia do balneologii, pomniejsza się średnioroczne zużycie wody, dla:

a) basenów o dwie objętości basenu,

b) do 5 urządzeń do balneologii o 5%,

c) powyżej 5 urządzeń do balneologii o 10 %.

7. Pomniejszenie opisane w ust. 6 następuje na podstawie załączonego oświadczenia wraz z dokumentami 
potwierdzającymi objętość (podaną w m3) basenu i/lub ilości urządzeń do balneologii.
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8. Dla nowo wybudowanych obiektów wyposażonych w baseny i/lub urządzenia do balneologii 
pomniejszenia dokonuje się:

a) w danym roku, gdy basen(y) i/lub urządzenia do balneologii oddano do użytku od 1 stycznia do 30 
czerwca

b) w roku następnym, gdy basen(y) i/lub urządzenia do balneologii oddano do użytku od 1 lipca do 31 
grudnia

§ 2. 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi wynosi 9,00 zł za 1 m3 zużytej 
wody.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny:

1) gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne , metale i opakowania wielomatriałowe są zbierane, 
co najmniej w ilości 40 % objętości odebranych wszystkich odpadów, wynosi 4,50 zł za 1m3 zużytej 
wody,

2) gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne , metale i opakowania wielomatriałowe są zbierane, 
co najmniej w ilości 60 % objętości odebranych wszystkich odpadów, wynosi 4,30 zł za 1m3 zużytej 
wody,

§ 3. 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych 
wielkości pojemników, wynosi:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane
w sposób zmieszany zł/za każdy pojemnik

60 20,00
120 40,00
240 80,00
1100 300,00

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości 
pojemnika i stawki 0,272 zł za litr.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych 
wielkości pojemników, gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomatriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 40 % objętości odebranych wszystkich odpadów, 
wynosi:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opiaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane
w sposób selektywny zł/za każdy pojemnik

60 8,00
120 18,50
240 37,00
1100 150,00

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości 
pojemnika i stawki 0,136 zł za litr.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych 
wielkości pojemników, gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomatriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 60 % objętości odebranych wszystkich odpadów, 
wynosi:
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Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opiaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane
w sposób selektywny zł/za każdy pojemnik

60 7,70
120 17,80
240 35,50
1100 144,00

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości 
pojemnika i stawki 0,130 zł za litr.

§ 4. 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny, od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 150 zł za rok. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób zmieszany, od domku letniskowego lub od innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 250 zł za rok.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XII/128/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 listopada 2015 r.                   
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Teresa Pawłowska
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