
UCHWAŁA NR LIII/392/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559, z późn. zm.) w związku z art. 6c ust 
2 i ust. 3, art. 6j  ust. 1, ust. 3b, ust. 4 i ust. 5, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.), Rada Miejska 
w Szczawnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy nieruchomości na których prowadzona jest działalność handlowa. 

3. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajduje się 
domek letniskowy lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 2. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości określonych w § 1 ust. 1, 
które są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jako iloczynu ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, które nie są podłączone do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej, jako iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
określonej w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały. 

3. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości określonych w § 1 ust. 1, które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej, jako sumę opłat obliczonych: 

1) z część nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy przy zastosowaniu metody określonej w § 
2 ust. 2 niniejszej uchwały; 

2) z części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przy 
zastosowaniu metody będącej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu służącego do prowadzenia 
działalności oraz stawki opłaty określonej w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały. 

 

Id: 4CA092E3-90BE-49F5-9B74-B136E284FE5C. Podpisany Strona 1



§ 3. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 

1) 1,50 zł za m3 zużytej wody – dla metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, 

2) 4,50 zł od jednego mieszkańca – dla metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, 

3) 0,20 zł za m2 powierzchni lokalu – dla metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości określonych w § 1 ust. 1, które  są 
podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 5,  w wysokości: 

1) 8,50 zł za m3 zużytej wody – w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

2) 25,50 zł za m3 zużytej wody – w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny (stawka podwyższona), 

3) 7,00 zł za m3 zużytej wody – w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej, w wysokości: 

1) 25,50 zł od jednego mieszkańca – w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

2) 76,50 zł od jednego mieszkańca – w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny (stawka podwyższona), 

3) 21,00 zł od jednego mieszkańca – w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości o której mowa w § 1 ust. 1, które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 
z części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości: 

1) 1,60 zł za m2 powierzchni lokalu – w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

2) 4,80 zł za m2 powierzchni lokalu w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny (stawka podwyższona), 

3) 1,40 zł za m2 powierzchni lokalu – w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

4. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości: 

1) 206,00 zł – w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

2) 412,00 zł – w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
(stawka podwyższona). 

5. W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w § 2 ust. 1, nie może wynosić więcej niż 7,8 % 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem na gospodarstwo domowe. 
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§ 5. 1. Przez zużycie wody należy rozumieć średnio miesięczne zużycie wody za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, ustalone na podstawie wskazania urządzeń pomiarowych na 
danej nieruchomości, skorygowane do faktycznych wielkości zużycia wody po zakończeniu rocznego okresu 
rozliczeniowego na który składana jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zużycie wody, ustalane na potrzeby obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, pomniejsza się o zużycie wody na cele inne niż bytowe na podstawie odczytów zużycia wody 
z zainstalowanego urządzenia pomiarowego (zalegalizowanego przez administratora sieci podlicznika). 

3. Dla nowo oddanych budynków opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana, na 
podstawie składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określających przewidywane zużycie wody, na tej nieruchomości, z uwzględnieniem 
faktycznych wielkości zużycia wody po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego na który składana jest 
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2020 r. 
z późniejszymi zmianami w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 2106). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Kazimierz Zachwieja 
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