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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i poz. 1648)
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie
z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn średnio
miesięcznej ilości zużytej wody na nieruchomości i stawki opłaty zgodnie z § 2 ust.1.
2. Dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami w taki sposób, że:
1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy opłata naliczana jest zgodnie
z ust.1;
2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne opłata stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty
określonej w § 2 ust.2.
3. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości zamieszkałej na potrzeby ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie:
1) rocznego zestawienia odczytów wodomierzy z części nieruchomości, gdzie zamieszkują
mieszkańcy w przypadku nieruchomości wielolokalowych, tj. za okres od 01 stycznia do
31 grudnia za rok ubiegły;
2) rocznego zestawienia lub kopii faktur VAT za wodę wystawione przez przedsiębiorstwo
wodociągowe w przypadku domów jednorodzinnych, tj. za okres od 01 stycznia do
31 grudnia za rok ubiegły;
3) różnicy między głównym licznikiem wody na nieruchomości jednorodzinnej a iloczynem
sumarycznej ilości osobodni z zestawienia zainkasowanej opłaty uzdrowiskowej za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia za rok ubiegły pomnożonej przez 0,1 m3/ osobę/dzień;
4) różnicy między głównym licznikiem wody na nieruchomości a iloczynem przeciętnej
normy zużycia wody dla usług przewidzianych w tabeli nr 3 w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody pomnożonej przez
jednostkę odniesienia skorelowaną z daną normą;
5) w przypadku braku odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody w części
mieszkalnej nieruchomości przyjmuje się 3m3/ miesiąc/ osobę.
4. W przypadku nieruchomości niepodłączonych do sieci wodociągowej ilość zużytej
wody na potrzeby wyliczenia wysokości opłaty ustala się na podstawie:
1) informacji o liczbie osób zamieszkałych daną nieruchomość w trakcie okresu, za który
podano zużycie wody;
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2) do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3m3/ miesiąc/ osobę.
5. W odniesieniu do nowych właścicieli nieruchomości ilość zużytej wody na potrzeby
wyliczenia wysokości opłaty ustala się na podstawie:
1) informacji o liczbie osób zamieszkałych na nieruchomości;
2) do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3m3/ miesiąc/ osobę w przypadku
nieruchomości jednorodzinnych.
6. Przy wyliczaniu ilości zużytej wody nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne
niż bytowe, tj. wody zużytej bezpowrotnie, wg wskazań na fakturach VAT za wodę
wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
za rok ubiegły.
§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,50 zł za każdy 1 m3
zużytej wody na nieruchomości, jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny.
2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w § 1 ust.2. pkt 2 ustala się stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,60 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu, jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny.
§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej
gospodarstw domowych stanowiących rodzinę wielodzietną, a której mowa w Ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, ustala się w wysokości 0,50 zł od każdego 1 m³
zużytej wody w gospodarstwie domowym.
§ 4. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej
gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1, ustala się w wysokości 0,50 zł od każdego 1 m³
zużytej wody w gospodarstwie domowym.
§ 5. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1, ustala się w wysokości 1,00 zł od gospodarstwa
domowego miesięcznie.
§ 6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się dwukrotność stawki podstawowej
w następującej wysokości:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych – 21,00 zł za każdy 1 m3 zużytej wody
nanieruchomości,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez gospodarstwa domowe stanowiące
rodzinę wielodzietną z Kartą Dużej Rodziny oraz przez gospodasrwto domowe, w którym
dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej - 20,00 zł za każdy 1 m3 zużytej wody na nieruchomości,
3) w przypadku nieruchomości, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 2 – 3,20 zł za każdy 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
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§ 8. Traci moc Uchwała Nr XX/298/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1679).
§ 9. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Województwa
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Uzasadnienie
Z uwagi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, sygn. pisma
K.0712.10.MB.2021, dotyczącego konieczności zmiany obowiązującej uchwały
w sprawie metody wyliczenia wysokości opłaty (stała opłata miesięczna plus ilość
zużytej wody) do końca roku 2021, niezwłocznie podjęto prace nad zmianą metody
wyliczenia wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Wypracowana metoda była szeroko konsultowana (przy czynnym udziale radnych) ze
środowiskiem
seniorów
oraz
zarządców
i administratorów
nieruchomości
wielolokalowych.
Zaproponowana w niniejszej uchwale metoda wyliczenia wysokości opłaty stanowi
powrót do metody obowiązującej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg od 2013 roku.
Metoda opiera się na ilości zużytej wody na nieruchomości w roku ubiegłym oraz stawki
opłaty. Zaproponowana stawka opłaty to kwota 10,50 zł za każdy 1 m3 zużytej wody na
nieruchomości.
Ponadto, w uchwale proponuje się zastosowanie fakultatywnych zwolnień w części
z opłaty:
1) dla gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną posiadającą Kartę
Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, przez
którą rozumieć należy rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Kołobrzeg (także rodzinę
zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje
lub więcej dzieci w wieku do lat 18 lub w wieku do lat 25 pod warunkiem kontynuowania
przez nie nauki w wysokości 0,50 zł od każdego 1m3 zużytej wody,
2) dla gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust 1. Ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 0,50 zł od każdego 1 m3
zużytej wody.
Zwolnienie w części z opłaty z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne wyliczono dla gospodarstwa domowego
w wysokości 1 zł od gospdoarstwa domowego miesięcznie.
W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia
komunalnych proponuje się dwukrotność stawki podstawowej.

odpadów
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