
 
 

UCHWAŁA NR LVIII/568/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 

z dnia 1 czerwca 2022 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. 1, 3 i 4a i art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021, poz. 888 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 

Rada Miejska w Kartuzach 
na wniosek Burmistrza Kartuz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości i stawki ustalonej opłaty. 

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników i worków 
z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości o określonej pojemności oraz stawki opłaty za 
pojemnik lub worek. 

§ 2. Stawki ustalonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1 oraz 
stawki opłaty za pojemnik lub worek określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz ilość pojemników lub worków na odpady oraz 
ich pojemność ustalana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

§ 4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 3 określa odrębna uchwała. 

§ 5. Traci moc: 

1) uchwała 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, 

2) uchwała nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 sierpnia 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, 
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3) 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. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
od 01.07.2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach 

 
 

Mariusz Treder 
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Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

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. 

 

1a. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady 

w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 

domowych, w wysokości 2 zł od osoby miesięcznie. 

 

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. 

 

3.  Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w 

sposób selektywny, stawki opłaty za pojemnik lub za worek, o określonej 

pojemności, z odpadami zmieszanymi, bio, papieru, szkła, metali 

i tworzyw sztucznych, wynoszą odpowiednio: 

- worek 60 l -  3,15 zł, 

- worek 120 l – 6,30 zł, 

- pojemnik 120 l – 6,30 zł, 

- pojemnik 240 l - 12,60 zł, 

- pojemnik 360 l – 19,00 zł, 

- pojemnik 660 l – 34,90 zł, 

- pojemnik 1100 l - 58,00 zł, 

- pojemnik 5 m3 – 264,00 zł, 

- pojemnik 7 m3 – 370,00 zł, 

- pojemnik 10 m3 – 529,00 zł, 

- pojemnik 12 m3 – 634,00 zł.  

 

4.  Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są 

zbierane w sposób selektywny, stawki opłaty za pojemnik lub za worek 

o określonej pojemności, z odpadami zmieszanymi, bio, papieru, szkła, 

Załącznik do uchwały Nr LVIII/568/2022

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 1 czerwca 2022 r.
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metali i tworzyw sztucznych, wynoszą trzykrotną wysokość stawki 

podstawowej, tj. odpowiednio: 

- worek 60 l – 9,45 zł, 

- worek 120 l – 18,90 zł, 

- pojemnik 120 l – 18,90 zł, 

- pojemnik 240 l - 37,80 zł, 

- pojemnik 360 l – 57,00 zł, 

- pojemnik 660 l - 104,70 zł, 

- pojemnik 1100 l - 174,00 zł, 

- pojemnik 5 m3 – 792,00 zł, 

- pojemnik 7 m3 – 1110,00 zł, 

- pojemnik 10 m3 – 1587,00 zł,  

 - pojemnik 12 m3 – 1902,00 zł.  
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