
Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

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

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010, poz. 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875) Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 
1) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny  -  220,00 zł/m3 ;
2) odbieranie odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny  -  300,00 zł/m3;
3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  -  49,00 zł/m3 .

2. Stawki opłat określone w ust. 1 uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/102/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 września 2015 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., 
poz. 3527).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Uzasadnienie

Spółka Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.
(MZZDIOŚ) wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany górnych (maksymalnych) stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Spółka zmianę uzasadnia m.in. wzrostem
opłat za korzystanie ze środowiska (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia
30.08.2019r., M.P. z 2019r. poz. 866), podwyżką cen za zagospodarowanie odpadów
przez operatora składowiska w Rymaniu (SUEZ), wyższymi kosztami eksploatacyjnymi
Spółki m.in. wynagrodzenia pracowników, paliwa, energia oraz stale pogarszającym się
rynkiem odbioru surowców wtórnych, za które to surowce (np. papier, zużyty sprzęt
RTV) Spółka nie otrzymuje wynagrodzenia.

Z analizy kosztów instalacji komunalnej (zestawienie w załączeniu), poniesionych
w latach 2015 - 2019 wynika, że koszty ogółem wzrosły o 82% w tym tylko koszty
zagospodarowania za odpady „na bramie” wzrosły o 130%. W 2015r. stawka opłat
zagospodarowania odpadów wynosiła 240,30 zł/t, natomiast aktualnie wynosi
545,30 zł/t. Należy również mieć na uwadze, że górne stawki opłat kalkulowane są
jednocześnie dla odpadów sprasowanych i obejmują odbiór, zagospodarowanie,
załadunek ręczny oraz podatek VAT.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia ich na rzecz gminy. Natomiast MZZDiOŚ reguluje opłaty wewnętrznie wg
rodzaju świadczonych usług, ponoszonych kosztów za te usługi oraz uwzględniając
warunki rynkowe. Z kolei na podstawie art. 4 ust. 4 w/w ustawy rada gminy również
ustala wyższe stawki opłat, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

Stawka opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym, proszę o przyjęcie uchwały.
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