
UCHWAŁA NR IV/23/15
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2015 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. 2 i art. 6j. ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których 
zamieszkują mieszkańcy jest ilość zużytej wody na danej nieruchomości.

2.  Pod pojęciem użytym w uchwale należy rozumieć:

a)  nieruchomość – zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego,

b)  mieszkańca – osobę przebywającą, niezależnie od czasu przebywania na nieruchomości położonej 
w Gminie Miasta Krynica Morska i wytwarzającej, podczas tego przebywania odpady,

c)  przez nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy należy rozumieć nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych,

d)  przez nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem lub 
budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych z częścią nie służącą zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub nieruchomość 
zabudowaną budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i budynkiem nie służącym 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lub nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i częścią niezabudowaną wykorzystywaną do celów działalności 
gospodarczej.

e)  przez nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy 
rozumieć nieruchomość niezabudowaną lub zabudowaną budynkiem lub budynkami nie służącymi 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (np. szkoły, obiekty administracji i służb publicznych, obiekty 
kultu religijnego, obiekty obsługi komunikacji, obiekty sportowe i rekreacyjne, hotele, obiekty 
handlowe, gastronomiczne, itp.).

§ 2. 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości zużytej wody na danej nieruchomości i stawki opłaty 
określonej w § 3.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej nieruchomości 
i stawki opłaty określonej w § 4.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której 
w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
stanowi iloczyn ilości zużytej wody na danej nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 3.
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§ 3. 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7,80za 1 m3 zużytej wody.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, wynosi 4,70 za1 m3 zużytej wody.

§ 4. 

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 jedno opróżnienie

120 33,50
240 66,30
360 98,50
1100 270,90
1500 365,70

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości 
pojemnika i stawki 0,244 zł za litr.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych 
wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w zakresie makulatury i odpadów 
wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych i metali, wynosi:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane 
w sposób selektywny zł/za jedno opróżnienie

120 20,10
240 39,80
360 59,10
1100 162,50
1500 219,40

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości 
pojemnika i stawki 0,146 zł za litr.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Teresa Pawłowska
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