
 
UCHWAŁA Nr XXVI/405/2020 

RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 
z dnia 25 listopada 2020r. 

 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 
713), w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3e i ust. 5, art. 6k ust.1 pkt. 1, ust. 2a pkt 1  
i 2, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata ta stanowi 
iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej  
w § 2 ust. 1. 

2. Ilość zużytej wody na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ustala się w oparciu o dokument potwierdzający ilość 
zużytej wody za rok poprzedni, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia, wydany przez 
operatora sieci wodociągowej, przy czym do ilości zużytej wody deklarowanej na 
dany rok nie wlicza się zużycia wody użytej do podlewania ogródków. 

3. W przypadku braku opomiarowania (wodomierza) dokonuje się wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata 
ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2. 
 

§ 2 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  

8,10 zł za 1m3  zużytej wody, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przypadku braku opomiarowania ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 24,30 zł za 1 osobę. 
3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, w wysokości: 
1) 0,60 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości,  

z zastrzeżeniem pkt. 2, 
2) 1,80 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na terenie nieruchomości,  

w przypadku braku opomiarowania. 
4. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawek, ustalonych  
w ust. 1 i 2, tj.:  
1) 16,20 zł za 1m3  zużytej wody, z zastrzeżeniem pkt. 2, 
2) 48,60 zł za 1 osobę, w przypadku braku opomiarowania. 

 
 



§ 3 
Tracą moc uchwały Nr XV/209/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 
2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz Nr XXV/382/2020 Rady 
Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 



 
Uzasadnienie 

 do Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
 
 
Zgodnie z art. 6j ust. 1pkt. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439), Rada Miejska dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy ustala sposób wyliczenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody z danej 
nieruchomości a w przypadku braku opomiarowania w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 
 
W związku z uchyleniem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, w niniejszej uchwale nie ustala się stawek niezbędnych dla 
wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości. 
 
Zgodnie z art. 6k ust. 4a w/w ustawy, wprowadza się zwolnienie w części z opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  
 
Zagospodarowywanie bioodpadów przez właścicieli nieruchomości w przydomowych 
kompostownikach zmniejszy ilość bioodpadów odbieranych z nieruchomości przez 
gminę, co wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych na odbiór i zagospodarowanie tej 
frakcji odpadów, co pozwala na wprowadzenie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych właścicieli nieruchomości. Z danych, 
jakie pozyskała gmina wynika, że w wyniku zagospodarowywania bioodpadów przez 
właścicieli nieruchomości ich całkowita ilość zmniejszy się o 7,40 %. W związku z tym 
wprowadza się zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 7,40% stawki, tj. 0,60 zł za 1 m3 zużytej wody oraz 1,80 zł za 1 osobę. 

 
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 
 
 
 


