
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/214/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE 

z dnia 18 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Sławnie 

uchwala, co następuje: 

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

w wysokości 9,50 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 19,00 zł miesięcznie 

za 1 m³ zużytej wody. 

3. 1 W przypadku gdy opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona na podstawie § 1 

w związku z § 2.1 wynosi więcej niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za gospodarstwo domowe o którym mowa w art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wnosi opłatę w wysokości 7,8 % 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. 

§ 3. Określa się następujące zasady ustalenia ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1: 

1. Na podstawie ilości m3 średniomiesięcznego zużycia wody stanowiącego 1/12 ilości zużytej wody 

z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie deklaracji na podstawie wskazań legalizowanego 

wodomierza; 

2. Zużycie wody ustalane jest na podstawie informacji i danych uzyskanych od przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego; 

3. Dla nieruchomości: 

a) niewyposażonej w wodomierz; 

b) niepodłączonej do sieci wodociągowej; 
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c) nieruchomości nowozamieszkałej przez okres pierwszych 12 miesięcy (w przypadkach - nabycia własności 

nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością – najem, dzierżawa, podłączenia do sieci 

wodociągowej, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca); ustala się wysokość opłaty 

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość w oparciu o iloczyn zużytej wody i stawki określonej 

w § 2, przy czym przyjmuje się, że średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 3 m3 na miesiąc. 

4. Do ilości zużytej wody, o której mowa w § 1, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, 

z zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę 

na dostawę wody 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. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/132/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2020 r w sprawie 

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

oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3172). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie 

 

 

Marzena Łużyńska 
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