
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 
i poz. 1815) oraz art. 6j ust. 1 pkt 2 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości 
zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1. 

2. W 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 ustalona będzie na podstawie deklaracji 

złożonej przez właściciela nieruchomości.
4. W przypadku braku podłączenia do sieci wodociągowej, ilość zużytej wody określona 

zostanie na podstawie przepisów wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

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.

6. W przypadku zamieszkania nieruchomości w trakcie roku poprzedzającym obowiązek 
złożenia deklaracji, do ustalenia ilości zużytej wody w nowej deklaracji należy przyjąć 
średnioroczne zużycie wody za rok poprzedni wyliczone jako średniomiesięczne faktyczne 
zużycie pomnożone przez 12 miesięcy.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,54 zł za 1 m3 zużytej wody 
oraz 26,16 zł za 1 m3 zużytej wody, jeżeli odpady nie są zbierane 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 0,71 zł miesięcznie za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu oraz 2,84 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, 
jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/601/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 737 z późn. zm.).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r.
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Uzasadnienie
W przedstawionej uchwale określa się metodę wyliczenia wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wchodzących w gminny
system gospodarki odpadami, tj. dla nieruchomości zamieszkałych oraz w części
zamieszkałych a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
zwanych potocznie nieruchomościami mieszanymi. Gmina Miasto Kołobrzeg, z uwagi na
nadmorski charakter oraz możliwość dokonania bezpośredniej weryfikacji poprawności
danych wpływających na deklarowaną wysokość opłaty, preferuje metodę wyliczenia
wysokości opłaty w powiązaniu z ilością zużytej wody na nieruchomości. Do deklaratywnej
sumarycznej ilości zużytej wody nie bierze się ilości wody, która została zużyta
bezpowrotnie (opomiarowana woda ogrodowa).

Z uwagi na brak zmiany stawki opłaty od lipca 2013 roku, gdzie błędnie założono
75% segregacji i 25% deklaratywne brak segregacji, oraz coroczny ujemny bilans kosztów
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (przychody –
wydatki), a także znaczący wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów,
należało urealnić wysokość stawki opłaty, która pozwoli na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu. Funkcjonuje stawka za odpady segregowane – oszacowana
aktualnie na poziomie 6,54 zł za 1 m3 zużytej wody (wzrost o 98%). Ponadto, w niniejszej
uchwale określono stawkę opłaty za odpady niesegregowane stanowiącą czterokrotność
stawki ustalonej dla odpadów gromadzonych w sposób selektywny i wynosi 26,16 zł za 1
m3 zużytej wody..

Należy dodać, że w przypadku nieruchomości tzw. mieszanych stawka za część
nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej także
została oszacowana ze wzrostem 98% względem stawki aktualnie stosowanej i wynosi 0,71
zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Stawka opłaty za odpady niesegregowane
stanowiącą analogicznie czterokrotność stawki ustalonej dla odpadów gromadzonych w
sposób selektywny i wynosi 2,84 zł z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 z pobranych opłat gmina pokrywa koszty systemu, które
obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

komunalnych

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3) obsługi administracyjnej tego systemu

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami

komunalnymi.
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