
 
 

UCHWAŁA NR XLIX/464/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/263/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia górnych 
stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), 

Rada Miejska w Kartuzach, 
na wniosek Burmistrza Kartuz 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XXIX/263/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 3306), 
zmienia się brzmienie § 1 na następujące: 

 "§ 1. 1. Górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 
określa się w wysokości wskazanej w tabeli poniżej: 

 Wielkość pojemnika w litrach  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny * 

120 l  37 zł 
240l  69 zł 
360 l 106 zł 
660 l 170 zł 
1100 l 382 zł 

* za pojemniki o większej pojemności niż 1100 l, stawkę opłaty ustala się w wysokości 318 zł za każdy 
m3 

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na 
rzecz gminny, ustala się w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej, jak w tabeli poniżej: 

 Wielkość pojemnika w litrach  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w 
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sposób selektywny * 
120 l  74 zł 
240l  138 zł 
360 l 212 zł 
660 l 340 zł 
1100 l 764 zł 

* za pojemniki o większej pojemności niż 1100 l, stawkę opłaty ustala się w wysokości 636 zł za każdy 
m3."  

§ 2. Pozostałe zapisy zawarte w uchwale Nr XXIX/263/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i  wchodzi w życie 
1 stycznia 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach 

 
 

Mariusz Treder 
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