UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 6k. ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4, art. 6j ust 3e i art. 6r. ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439 z późn.zm.), uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których:
1) zamieszkują mieszkańcy;
2) część stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich
oraz
usługach
pilotów
wycieczek
i przewodników
turystycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568),
2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w § 1 stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości
oraz stawki opłaty, o której mowa w §2.
3. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości ustalona będzie na podstawie informacji od dostawcy wody.
4. Określa się zasady ustalania ilości zużytej wody na
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1:

potrzeby

ustalania

wysokości

opłaty

1) na podstawie ilości m3 zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań wodomierza
głównego, z zastrzeżeniem pkt 3-5;
2) okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy;
3) w przypadku nieruchomości o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, które nie są wyposażone w wodomierz, o którym
mowa w pkt 1, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3,0 m3/osoba/miesiąc;
4) w przypadkach: nabycia własności nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością
(np. najem, dzierżawa), podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, przez okres do zakończenia pierwszego pełnego roku kalendarzowego
zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się: 3,0 m3/osoba/miesiąc
w przypadku nieruchomości o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2;
5) w przypadku nieruchomości, na której prowadzone jest gospodarstwo rolne i stan zużycia wody wskazany
w dokumentach potwierdzających ilość m3 zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy dla nieruchomości
zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody wykorzystywanej na cele prowadzonego
we własnym zakresie gospodarstwa rolnego i nie może być zainstalowany dodatkowy wodomierz na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3,0 m3/osoba/miesiąc.
5. W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1, nie uwzględnia się
ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe, tj. wody zużytej bezpowrotnie.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1,
za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,60 zł za 1m3 zużytej wody.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości
38,40 zł za 1 m3 zużytej wody.
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3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim przypadku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pomniejsza się o 0,50 zł.
§ 3. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
w stosunku do nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w
części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zakresie części
niezamieszkałej, Urzędu Gminy Ustronie Morskie i innych jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie
działających w formie jednostek budżetowych, oraz instytucji kultury, dla których organizatorem, jest Gmina
Ustronie Morskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby
pojemników
lub
worków
o określonej
pojemności
oraz
stawki
określonej
w § 3 ust. 2 lub ust. 3.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty
za:

Lp.

Pojemność w litrach

1
2
3
4

120
240
1100
7000

Stawka opłaty za pojemnik w Stawka opłaty za worek w
zł
zł
6,35
18,19
12,70
--58,21
--370,43
---

3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za:

Lp.
1
2
3
4

Pojemność w litrach
120
240
1100
7000

Stawka opłaty za pojemnik w zł
25,40
50,80
232,84
1481,72

Stawka opłaty za worek w zł
72,76
-------

§ 4. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zakresie części
niezamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych
z §1,§2 i §3.
§ 5. Pojemniki wywożone będą z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 7. Traci
moc
uchwała
nr
XXV/204/2020
Rady
Gminy
Ustronie
Morskie
z dnia
26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 roku z zastrzeżeniem
wskazanym w § 8 ust. 2.
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2. § 3 uchwały wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz
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Uzasadnienie
Rosnące koszty utrzymania systemu, wzrost mas odpadów komunalnych odbieranych
od mieszkańców jak i wymagania stawiane przez Unię Europejską i prawo krajowe, spowodowały,
że utrzymanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie z 2019 roku nie jest
dłużej możliwe. Podwyżka opłaty za odpady związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania systemu.
Analizie poddano cały system gospodarowania odpadami komunalnymi, wszystkie koszty ponoszone na rzecz
innych podmiotów, jak również wpływy z tytułu opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Obecny system przy
stawce 4 zł za 1 m3 zużytej wody nie bilansuje się. Dlatego wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat
powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.
Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania tych pieniędzy na inne cele. Zgodnie z art. 6r ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
dochód gminy, a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, na które składają się: koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
obsługi administracyjnej systemu a także edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi.
Zgodnie z zapisem ustawy, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być systemem
samofinansującym się tzn. opłaty uiszczane przez mieszkańców nie mogą być przez gminę wydatkowane
na inne cele nie związane z gospodarką odpadową, muszą jednak, co należy jeszcze raz podkreślić,
wystarczać na wszystkie wydatki tylko z tym związane.
Przystępując do sporządzenia projektu uchwały w zakresie wysokości stawek dokonano szczegółowej analizy
wydatków i dochodów, biorąc pod uwagę funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w latach ubiegłych,
ilości odbieranych poszczególnych frakcji odpadów, liczby mieszkańców wpłacających opłatę na podstawie
złożonych
deklaracji,
ilość
zużytej
wody,
a przede
wszystkim ceny
za poszczególne frakcje odpadów komunalnych złożone przez przedsiębiorców w ofertach
przetargowych na realizację zadania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Ustronie Morskie. Niestety ze względów formalnych oba przetargi należało unieważnić.
Pod uwagę wzięto także ze aktualne ceny za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz innych usług
świadczonych przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. wg
Zarządzenia nr 15/2020 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 26.11.2020 r. Ustawodawca wskazuje górne stawki, których nie można
przekroczyć. I tak w przypadku metody wodnej – maksymalna stawka jaką gmina może ustalić to 12,73 zł/m³
zużycia wody. Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji, Wójt Gminy Ustronie Morskie przedłożył projekt
uchwały
w sprawie wyboru
metody
ustalenia
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określając wysokość
stawki na kwotę 10,88 zł/m³. W bieżącym roku szacowany koszt zagospodarowania odpadów wg ww.
wskaźników wynosić będzie ponad 1mln 406 tys zł, koszt transportu blisko 1 mln 400 tys, pozostałe koszty
blisko 500 tys. zł, łącznie daje to kwotę ok.3mln 300 tys zł. Przy zużyciu wody w roku 2020 – 303 tys m3,
stawka powinna wynosić 10,88 zł. Zaproponowana przez Wójta wysokość stawki opłaty gwarantuje, na chwilę
obecną,
zrównoważenie
wydatków
i dochodów
oraz
pozwala
na finansowanie zadań gminnych związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi nałożonych
przez obowiązujące przepisy prawa. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Komunalnej i Komisji Budżetu
w dniu 11.01.2021 r, po kolejnej analizie systemu gospodarowania odpadami, stawka została obniżona przez
Radę do kwoty 9,54 zł za 1m3 zużytej wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z art. 6k ust. 3 Rada Gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny. Stawka opłaty podwyższonej została skalkulowana jako czterokrotność wysokości
stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny tj.38,16 zł. Zgodnie z art. 6k ust. 4a Rada Gminy
zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim przypadku wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pomniejsza się o 0,50 zł, za 1m3 zużytej wody,
czyli stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane w sposób
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selektywny,
będzie
wynosiła
9,04 zł
za
1m3
zużytej
wody.
Podczas trwania sesji Rady Gminy na skutek wniosku Przewodniczącego Rady doszło do zmiany
proponowanych stawek opłat i przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za zbieranie
i odbieranie odpadów w sposób selektywny w wysokości 9.60 zł za 1m3 zużytej wody oraz stawkę 38,40 za
1m3 zużytej wody w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny. Jednocześnie przyjęto również kwotę 0.50 zł jako pomniejszenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, który kompostują bioodpady.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach art. 6k pkt. 2 ust 5 Gmina musi
również
zmienić
stawki
opłaty
od
nieruchomości
niezamieszkałych
wykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż usługi hotelarskie – dotyczy to tylko nieruchomości tzw.
mieszanych, a także obiekty użyteczności publiczne, szkoły, cmentarze. Opłata za pojemnik 1100l maksymalnie
może wynosić 58,21 zł, a za pojemnik 120l - 6,35 zł. Zgodnie z powyższym Gmina musi dostosować stawkę do
obowiązujących przepisów prawa.
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