
UCHWAŁA NR XL/325/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ 

z dnia 21 grudnia 2021 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 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 2021 r., poz.888 z późn. zm.) oraz 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. 
zm.) 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 2020 r., poz. 2211) Rada Miejska w Krynicy 
Morskiej uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XXXIX/318/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik dokonuje się następujacych zmian: 

1) Paragraf 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jest opłata ryczałtowa za rok od domku lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe". 

2) Paragraf 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Rada Miejska w Krynicy Morskiej zwalnia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posiadania kompostownika 
przydomowego (dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
zwolnienie wynosi 0,19 gr za 1 m3 zużytej wody". 

3) Paragraf 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od nieruchomości na której znajduje się 
domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi 
180 zł na rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe". 

4) Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości na której znajduje sie domek letniskowy lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe podwyższona opłata wynosi 720 zł 
za rok od domku lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska. 
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§ 3.  

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Maria Jaworska 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XL/325/2021 

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Projekt uchwały przygotowano w związku z doprecyzowaniem zapisu odnośnie opłaty dotyczącej domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Metodą 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajduje się domek 
letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jest opłata 
ryczałtowa za rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

W projecie uchwały doprecyzowano również zwolnienie, które wynosi 0,19 gr. dla nieruchomości 
posiadających kompostownik przydomowy (dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi). 

Zwolnienie obliczono w następujący sposób: 

1) dane 

16.340,62 zł. – koszt zagospodarowania bio odpadów w ZUOS Tczew w 2020 .r 

4.151,52 zł. - koszt transportu bio odpadów z PSZOK 

22.453,20 zł.- cena ofertowa odbioru bio odpadów brutto z przetargu (na 1 rok) 

----------------------- 

42.945,34 zł. 

1.559.843,86- koszt całego systemu gospodarowania odpadami w 2020 r. 

2) obliczenia 

1.559.843,86 zł. – 100% 

42.945,32 zł. – x 

42.945,32 zł x 100 %   1.559.843,86 zł = 2,75 % 

3) 

2,75 % z 7,00 zł (stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny – na rok 2022) wynosi 0,19 gr. 

Zwolnienie z tytułu posiadania przydomowego kompostownika, dla nieruchomości zabudowanej budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi będzie wynosić 0,19 gr. za 1m3 zużytej wody. 

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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