
UCHWAŁA NR XXV/326/14
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.) oraz art. 40 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XVII/196/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik dokonuje się następujących zmian: 

1) dotychczasowy przepis §1 uchwały oznacza się jako ust. 1 

2) do §1 uchwały dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: 

„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. 

Pozostała treść uchwały Nr XVII/196/12 z dnia 20 grudnia 2012r. pozostaje bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska. 
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§ 4. 

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska
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