
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/359/2021 

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, poz. 2320), Rada Miejska 

w Darłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty, 

określonej w § 2 ust.1. 

2. Dokonuje się wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w następujący sposób: 

1) w przypadku nieruchomości takich jak: hotele, pensjonaty, domy opieki, internaty oraz inne o podobnej 

funkcji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty, określonej w § 3 ust.1. 

2) w przypadkach nieruchomości innych niż określone w pkt 1, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

zadeklarowanej liczby pojemników i/lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w § 4 niniejszej uchwały. 

3. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat, o których 

mowa w § 2, § 3 i § 4, obliczoną zgodnie z § 1 ust. 1. oraz § 1 ust. 1 i ust. 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa  w § 1 ust. 1. 

w wysokości 11,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. 

2. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie § 1 ust. 1. 

wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 

gospodarstwo domowe ogłoszone za rok poprzedzający złożenie deklaracji, właściciel nieruchomości wnosi 

opłatę w wysokości 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 

gospodarstwo domowe ogłoszone w poprzednim roku. 
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3. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości 

wymienionej w § 1 ust. 1 nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

wynosi 22,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. 

4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w sposób określony 

w § 2 ust. 2, wnosi on opłatę podwyższoną w wysokości dwukrotności 7,8% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe ogłoszone w poprzednim roku. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1 w wysokości 11,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości 

wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 1 nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

wynosi 22,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. 

§ 4. 1. Ustala się stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l – 24,90 zł, 

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 49,80 zł, 

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 360 l – 74,50 zł, 

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 400 l – 83,00 zł, 

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 228,00 zł, 

6) opłata za jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 – 300,00 zł, 

7) opłata za jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 2,5 m3 – 500,00 zł. 

2. Ustala się stawki opłat za worki z odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) opłata za jeden worek o pojemności 60 l – 12,45 zł, 

2) opłata za jeden worek o pojemności 120 l – 24,90 zł. 

§ 5. 1. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości: 

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l – 49,80 zł, 

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 99,60 zł, 

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 360 l – 149,00 zł, 

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 400 l – 166,00 zł, 

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 456,00 zł, 

6) opłata za jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 – 600,00 zł, 

7) opłata za jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 2,5 m3 – 1000,00 zł. 

2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za worek, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

w wysokości: 

1) opłata za jeden worek o pojemności 60 l – 24,90 zł, 

2) opłata za jeden worek o pojemności 120 l – 49,80 zł. 

§ 6. 1. Określa się następujące zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1. oraz w § 1 ust. 2. pkt 1: 

1) przez ilość zużytej wody na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy rozumie się 

średniomiesięczne zużycie wody w poprzednim roku kalendarzowym obliczonym za okres od stycznia do 

maja i od października do listopada, 
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2) przez ilość zużytej wody na nieruchomości wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 1 rozumie się iloraz rocznego 

zużycia wody w poprzednim roku kalendarzowym i liczby miesięcy, w których powstają odpady 

komunalne, 

3) w przypadku nowych nieruchomości, braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub 

nieruchomości, do których woda dostarczana jest z własnych studni, przyjmuje się, iż opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, 

przeciętnej normy zużycia wody zgodnej z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie 

art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) oraz stawki opłaty określonej 

w § 2 ust. 1., 

4) w przypadkach: nabycia własności nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością 

(np. najem, dzierżawa), podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca, przez okres do zakończenia pierwszego pełnego roku 

kalendarzowego zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 

3m3/miesiąc/osobę, 

5) w przypadku nieruchomości, która czasowo, powyżej 6 miesięcy następujących po sobie, nie była 

zgłoszona jako nieruchomość zamieszkała, do zakończenia pełnego roku kalendarzowego (od stycznia do 

grudnia) zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 

3m3/miesiąc/osobę, 

6) w przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, na której prowadzona jest 

działalność określona w § 1 ust. 2 pkt 1, do wyliczenia opłaty za część niezamieszkałą przyjmuje się ilość 

zużytej wody stanowiącej różnicę między całkowitym rocznym zużyciem wody a rocznym zużyciem wody 

części zamieszkałej nieruchomości, 

7) w przypadku nieruchomości, na której prowadzone jest gospodarstwo rolne i stan zużycia wody wskazany 

w dokumentach potwierdzających ilość m3 zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy za miesiące od 

stycznia do maja i od października do listopada dla nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), 

obejmuje również zużycie wody wykorzystywanej na cele prowadzonego we własnym zakresie 

gospodarstwa rolnego i nie może być zainstalowany dodatkowy wodomierz, do określenia ilości zużytej 

wody przyjmuje się 3m3/miesiąc/osoba, 

8) w przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, na której prowadzona jest 

działalność określona w § 1 ust. 2 pkt 2 i stan zużycia wody wskazany w dokumentach potwierdzających 

ilość m3 zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy za miesiące od stycznia do maja i od października 

do listopada, z nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody 

wykorzystywanej na cele prowadzonej na tej nieruchomości działalności i nie może być zainstalowany 

dodatkowy wodomierz, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3m3/miesiąc/osoba, 

9) dopuszcza się możliwość odliczenia od zużycia wody na głównym wodomierzu z danej nieruchomości 

ilości wody, do zużycia której doszło w następstwie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, gdy zostaną 

jednocześnie spełnione dwa warunki: 

a) awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej zostanie zgłoszona, udokumentowana przez właściciela 

nieruchomości i potwierdzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

w Darłowie, 

b) właściciel nieruchomości złoży wniosek z udokumentowaną awarią do burmistrza z prośbą 

o uwzględnienie awarii, 

11) do ilości zużytej wody, o której mowa w pkt 1 nie wlicza się: 

a) ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej 

bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza 

a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej, 

b) ilości zużytej wody wykorzystanej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego znajdującego się na tej 

nieruchomości, przy czym ilość wody ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego 

i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz 

określenia stawki opłaty podwyższonej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r., 

poz. 5852). 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie 

 

 

Czesław Woźniak 
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