
 

 

UCHWAŁA NR X/104/19 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 3a, ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629 

z 2019 r. poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli: 

1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i świadczone są 

usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (teks jednolity Dz. u. z 2019r. poz.238). 

2. Stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 wynoszą: 

1) 5,00 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny; 

2) 9,00 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane. 

§ 2. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za 

jednorazowe opróżnienie pojemnika: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 8,75 zł,  

2) o pojemności 120 l – w wysokości 16,25 zł,  

3) o pojemności 240 l – w wysokości 31,25 zł, 

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 131,25 zł.  

2. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za 

jednorazowe opróżnienie pojemnika: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 15,03 zł,  

2) o pojemności 120 l – w wysokości 30,07 zł,  

3) o pojemności 240 l – w wysokości 60,14 zł,  

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 233,86 zł.  
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§ 3. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, ustala 

się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 

1) w wysokości 192,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) w wysokości 330,76 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) Uchwała Nr XXXIX/409/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Węglorz 
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