
UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6k. ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 i art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. z 2018r, poz. 1454 z późn. zm.), Rada Gminy 
Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w §2.

2. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości ustalona będzie na podstawie informacji
od dostawcy wody.

3. W przypadku braku podłączenia do sieci wodociągowej, ilość zużytej wody określona zostanie na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

4. 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 4,00 zł za 1 m3 zużytej wody.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, 
w wysokości 9,00 zł za 1 m3 zużytej wody., w przypadku jeżeli odpady komunalne 
nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.238 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w §4.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w §3, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 4,00 zł za 1 m3 zużytej wody.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §3, 
w wysokości 9,00 zł za 1 m3 zużytej wody., w przypadku jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny 
zbierane i odbierane.

§ 5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.238 z późn. zm.) nie są świadczone, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden pojemnik miesięcznie 
w wysokości:

1) Stawka opłaty za pojemnik na odpady pozostałe po segregacji:

a) Za pojemnik 120l – 67,50 zł,

b) Za pojemnik 240l – 135,00 zł,

c) Za pojemnik 1100l – 600,00 zł.

2) Stawka opłaty za pojemnik na szkło:

a) Za pojemnik 120l – 5,00 zł,

b) Za pojemnik 240l – 10,00 zł,
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c) Za pojemnik 1100l – 50,00 zł.

3) Stawka opłaty za pojemnik na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:

a) Za pojemnik 120l – 10,00 zł,

b) Za pojemnik 240l – 20,00 zł,

c) Za pojemnik 1100l – 100,00 zł.

4) Stawka opłaty za pojemnik na papier i tekturę:

a) Za pojemnik 120l – 5,00 zł,

b) Za pojemnik 240l – 10,00 zł,

c) Za pojemnik 1100l – 50,00 zł.

5) Stawka opłaty za pojemnik na bioodpady:

a) Za pojemnik 120l – 10,00 zł,

b) Za pojemnik 240l – 20,00 zł,

c) Za pojemnik 1100l – 100,00 zł.

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za jeden 
pojemnik miesięcznie w wysokości:

1) Za pojemnik 120l – 80,00 zł,

2) Za pojemnik 240l – 160,00 zł,

3) Za pojemnik 1100l – 700,00 zł,

4) Za pojemnik KP7 – 3210,00 zł

§ 6. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. będących w części nieruchomościami 
zamieszkałymi oraz w części niezamieszkałymi, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych z §1 i §3 
i §5.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  
i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz
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Uzasadnienie

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikający między innymi ze zmian
w przepisach i sytuacji rynkowej, wymusza na gminie regulacje w zakresie opłat za wywóz śmieci. Bezpośredni
wpływ na ten stan ma wzrost kosztów składowania śmieci na wysypiskach. Wprowadzona 20 lipca ub.r.
nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza m.in.: skrócenie okresu magazynowania odpadów, obowiązek
wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów, zmianę zasad wydawania
zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem i gospodarowaniem odpadami. Zmiany, których
autorem było Ministerstwo Środowiska, były podyktowane coraz częstszymi zjawiskami porzucania odpadów
jak również pożarami składowisk śmieci. Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych obostrzeń spowodowało
wzrost cen odbioru odpadów. W 2018 r. przetworzenie tony śmieci w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów w Korzyścienku kosztowało gminę 218,15 zł netto za tonę zmieszanych odpadów komunalnych
i 110,97 zł za tonę odpadów ulegających biodegradacji. Od lutego tego roku wysokość stawek została
podniesiona odpowiednio do 340,37 zł i 236,98 zł. Łączne koszty odbioru i zagospodarowania śmieci
zmieszanych zwiększyły się i plan na rok 2019 wynosi 1.430.156 zł.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma
szkło 8,14 4,92 4,38 5,6 18,9 16,92 21,6 10,76 6,44 4,26 4,18 2,14 108,236
papier 0,1 2,22 0,56 3,12 4,4 7,02 6,82 7,1 5,72 5,9 3,12 2,32 48,4
Tworzyw
a
sztuczne 10,2 6,67 1,34 6,32 9,76 12,12 21,86 26,44 12,54 218,12 10,62 9,96 345,948
zmiesza
ne 121,2 98,54 110,3 142,72 228,1 379,88 714,7 771,24 287,74 168,26 122,68 113,2 3258,56
bio 3,3 3,98 0,42 13,2 36,24 40,7 35,38 39,82 110,97 47,58 39,72 13,48 384,79

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców gminy Ustronie
Morskie w roku 2018:

Łącznie do RIPOK oddano: 887,37 ton odpadów segregowanych i 3258,56 ton odpadów niesegregowanych.

Z danych wynika, iż w 2017 roku mieszkaniec gminy produkował średnio 1127 kg na osobę, w 2018
roku1112 kg. Statystyczny mieszkaniec gminy Ustronie Morskie wytwarza ponad 3,5 krotnie więcej odpadów,
niż mieszkaniec małego miasta poniżej 50 tys. mieszkańców zgodnie ze wskaźnikami KPGO. Decyduje o tym
głównie turystyczny charakter gminy. W większości gospodarstw domowych prowadzona jest działalność
gospodarcza polegająca na wynajmie kwater, co powoduje generowanie większej ilości odpadów.

W roku 2019 zakłada się produkcję 942 ton odpadów segregowanych i 3564,30 ton odpadów
niesegregowanych, co przełoży się na wzrost opłaty o ponad 0,5 mln zł. Ponadto budżet gminy na rok
2019 nie zawiera prawidłowo oszacowanych kosztów gospodarki odpadami, brak ok.300 tys. zł.

Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony
zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna
stanowić źródła jej dodatkowych zysków, co oznacza, że gmina nie może zarabiać na odpadach. Musi tak
skalkulować opłatę dla mieszkańca, by pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Od 2015 roku
udawało się utrzymywać stałą stawkę, płatną od osoby – 9 zł za odpady segregowane i 18 zł za
niesegregowane. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż system przez ostatnie lata się nie bilansuje. W 2017
roku Gmina dopłaciła 175 981,12 zł, w 2018 roku 212 523,41 zł. Perspektywa 2019 roku jest jednak
niekorzystna, bo w celu zbilansowania systemu brakuje ponad 800 000 zł.

Kosztem obsługi systemu jest odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych. Kosztem jest również utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz prowadzona przez Gminę obsługa administracyjna tego systemu, w tym edukacja ekologiczna w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Całkowity koszt funkcjonowania systemu zamyka się
kwotą blisko 3 mln złotych.

W przypadku, gdyby nie została zmieniona metoda naliczania opłaty, gmina zmuszona jest podnieść opłatę
w istniejącym systemie z kwoty 9,00 zł na 13,00 zł przy odpadach segregowanych, i z kwoty 18,00 zł na 26,00
przy odpadach niesegregowanych.

Proponowany system liczenia opłat za m3 wody jest mniej wrażliwy na nierzetelność deklarujących i daje się
weryfikować w oparciu o dane możliwe do uzyskania od MWiK w Kołobrzegu. Wydaje się też lepiej
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zsynchronizowany z rzeczywistym poziomem wytwarzania odpadów przez poszczególnych mieszkańców.
W 2018 roku mieszkańcy Gminy zużyli 606.702 m3 wody. 80% mieszkańców Gminy segreguje odpady, tj.
2534 osoby. 660 osób nie prowadzi selekcji. Łącznie systemem gospodarki odpadami objętych jest 3194 osoby.
Przyjmując koszty funkcjonowania systemu, pomniejszone o opłaty od nieruchomości, których nie można
rozliczać od wody, dzielone przez ilość zużytej wody otrzymamy stawkę 4,00 zł za 1 m3 zużytej wody.

W związku z tym, iż do 2020 roku powinniśmy uzyskać 50 % poziomu odzysku odpadów segregowanych
stawka opłaty za odpady nie zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 9 zł.

Koszty funkcjonowania całego systemu wzrosły w stopniu diametralnym. Przeprowadziliśmy gruntowne
analizy i wypracowaliśmy propozycję stawek, które pozwolą sfinansować deficyt. Dokładamy wszelkich starań,
aby gmina była czysta, a koszty systemu możliwe najniższe. Podjęcie niniejszej uchwały zmieniającej metodę
naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest w pełni uzasadnione.
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