
 
UCHWAŁA NR XXVIII/265/16 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6j ust. 3b i ust. 3c, art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części 

stanowią nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, a w części nieruchomości, na których nie zamieszku-

ją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące stawki opłat: 

1) w wysokości 4,00 zł miesięcznie za 1 m³
 
zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) w wysokości 7,00 zł miesięcznie za 1 m³
 
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 komu-

nalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i obierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za jedno-

razowe opróżnienie pojemnika: 

1) o pojemności 60 l - w wysokości 7,00 zł; 

2) o pojemności 120 l - w wysokości 13,00 zł; 

3) o pojemności 240 l - w wysokości 25,00 zł; 

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 105,00 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 jednorazo-

we opróżnienie pojemnika: 

1) o pojemności 60 l - w wysokości 11,70 zł; 

2) o pojemności 120 l - w wysokości 23,40 zł; 

3) o pojemności 240 l - w wysokości 46,80 zł; 

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 182,00 zł. 

§ 3. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzysty-

wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałto-

wą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) w wysokości 154 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 257,40 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. 
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§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) uchwała Nr XXXIV/308/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie usta-

lenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za 

pojemnik o określonej pojemności; 

2) uchwała Nr XLI/391/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia sta-

wek opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 

3) uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Magda 
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