
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/234/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 opłaty podwyższonej 

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

z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art.6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Darłowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale 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 opłaty podwyższonej wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 

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

2. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 - 11,80 zł 

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l - 23,60 zł 

3) opłata za pojemnik o pojemności 1100 l - 108,30 zł 

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

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnymi w sposób 

selektywny w wysokości: 

1) m opłata za jeden worek o pojemności 60 l - 16,90 zł 

2) opłata za jeden worek o pojemności 120 l - 33,80 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 listopada 2020 r.

Poz. 5130



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie 

 

 

Czesław Woźniak 
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