
 

 

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 

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

z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 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 zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty, określonej 

w § 2; 

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 zużytej wody z danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty, określonej w § 2; 

2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, inne 

niż określone w § 1. ust. 2. pkt 1, 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 § 3 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 tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat, o których mowa w § 2 

i § 3, obliczoną zgodnie z § 1 ust. 1. oraz ust. 2. pkt 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. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 44,00 zł miesięcznie za 

1 m³ zużytej wody. 

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

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l - 5,90 zł 

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l - 11,80 zł 

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l - 54,15 zł; 
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2. Ustala się stawki opłat za worki z odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) opłata za jeden worek o pojemności 60 l - 8,45 zł 

2) opłata za jeden worek o pojemności 120 l - 16,90 zł; 

§ 4. 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 - 23,60 zł 

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l - 47,20 zł 

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l - 216,60 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 - 33,80 zł 

2) opłata za jeden worek o pojemności 120 l - 67,60 zł; 

§ 5. 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) na podstawie ilości m³ średniomiesięcznego zużycia wody na podstawie wskazań legalizowanego 

wodomierza, za poprzedni rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia), z zastrzeżeniem pkt 3); 

2) 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; 

2. Do ilości zużytej wody, o której mowa w pkt 1, nie wlicza się 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; 

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat oraz 

ustalenia stawek opłat za pojemniki i worki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2019 r. poz. 894) oraz uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat oraz 

ustalenia stawek opłat za pojemniki i worki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2019 r. poz. 1777).  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie 

 

Czesław Woźniak 
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