
 
 

UCHWAŁA NR LI/483/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 

z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/331/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach  z dnia 16 grudnia 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 6k ust. 3 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021, poz. 888ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), 

Rada Miejska w Kartuzach 
na wniosek Burmistrza Kartuz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kartuzach NR XXXVII/331/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach  z dnia 
16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. pozycja 
5543), zmienionej uchwałą Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 sierpnia 2021 r., 
w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany jak poniżej: 

1. Zmienia się punkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane, w sposób selektywny 
wynosi 29 zł od osoby miesięcznie.”. 

2. Zmienia się punkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 
dwukrotną wysokość stawki podstawowej od osoby miesięcznie tj. 58 zł.”. 
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
od 01.01.2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach 

 
 

Mariusz Treder 
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