
UCHWAŁA NR XXXVI/372/2021 
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty 

Na podstawie art. 6j ust. 1, ust. 2a, ust. 3 oraz ust. 5, art. 6k ust 1-3 oraz ust. 4a  ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 i 1648), art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 
poz. 1372 i 1834), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej 
opłaty zmienionej uchwałą nr XXV/254/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2020 r., wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W zabudowie wielolokalowej, znajdującej się na terenie 
sołectw, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana w oparciu o liczbę 
zamieszkujących daną nieruchomość”; 

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W zabudowie wielolokalowej, znajdującej się na terenie miasta Police, 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danego lokalu 
mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 3 albo § 2 ust. 4"; 

3) w § 2 ustępy od 1 do 4 otrzymują brzmienie: 

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 
i 1a w wysokości 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust. 1 i 1a w wysokości 64,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli 
stwierdzi się brak prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa  
w § 1 ust. 2 w wysokości 10,20 zł za 1 m3 zużytej wody. 

4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust. 2 w wysokości 20,40 zł za 1 m3 zużytej wody, jeżeli stwierdzi się brak prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Rogowski 
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Uzasadnienie 

Projekt Uchwały przedkłada Burmistrz Polic. 

W wyniku prac nad budżetem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Police, aktualne 
stawki wg szacunków nie zapewnią pokrycia kosztów systemu gospodarowania odpadami w 2022 r. W związku 
z czym, w niniejszej uchwale proponuje się zmianę stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z 9,20 zł na 10,20 zł za 1m³ zużytej wody w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej oraz z 29 zł na 
32 zł od każdej zamieszkującej osoby w zabudowie jednorodzinnej oraz w sołectwach w zabudowie 
wielorodzinnej. 

Przyczyny wzrostu kosztów: 

·wymogi prawa krajowego - nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zakresie limitu naliczania opłaty w systemie od wody, nie więcej jak 7,8 % 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (149,68 zł) – miesięcznie za 
gospodarstwo domowe - spadek przychodów o ok. 102 tys. w skali roku (szacunkowe wyliczenia na podstawie 
posiadanych danych); 

·wzrost kosztów transportu odpadów - rosnące ceny paliwa (listopad 2020 r. – 4,33 zł/1 litr ON, listopad 
2021 r. – 6,02 zł/ 1 litr ON); 

·wzrost cen za energię elektrycznej (przewidywany wzrost w 2022 r. w stosunku do 2021 r. - od 10 do 15%); 

·wzrost ceny gazu (przewidywany wzrost w 2022 r. w stosunku do 2021 r. - od 10 do 20%); 

·wzrost minimalnego wynagrodzenia (2021 r. – 2800 zł brutto; 2022 – 3010 zł brutto); 

·wzrost kosztów zagospodarowania odpadów – wzrost w 2022 r. o 5-6 % w stosunku do 2021 r. 

·wprowadzenie dodatkowych frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK – wełna mineralna, styropian 
budowlany, papa, piana poliuretanowa; 

·wzrost ilości przyjmowanych odpadów remontowo – budowlanych w PSZOK z 500 kg na 1000 kg; 

·wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów – 2019 r.  12267,742 Mg ,2020 r. 12659,474 Mg, 
szacowana ilość 2021 r. – 13025 Mg; 

·inflacja (ceny usług konsumpcyjnych i towarów wzrosły o 6,8% w październiku 2021 r. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem poprzedniego roku). 

SZACUNEK KOSZTÓW W 2022 r. 

Koszty systemu w 2021 r. - ok. 11 100 000 zł 

Koszty funkcjonowania systemu  w 2022 r. wyniosą: 11 642 470 zł, w tym: 

·10 925 259 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z   nieruchomości 
zamieszkałych i mieszanych oraz zagospodarowanie z PSZOK) 

·682 211 zł (koszty administracyjne) 

·20 000 zł (edukacja w zakresie gospodarki odpadami) 

·10 000 zł (opłaty i składki) 

·5 000 zł (koszty sądowe) 

Szacowany dochód na rok 2022 

Zabudowa jednorodzinna. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej wynosić będzie 
29 zł w okresie od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r. oraz 32 zł od 01.07.2022 r. do 31.12.2022r.  

11 033 osób x 29 zł x 6 m-cy = 1 919 742 zł 

11 033 osób x 32 zł x 6 m-cy = 2 118 336 zł 

Łącznie dochód -  4 038 078 zł 
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         Zabudowa wielorodzinna. 

Całkowite roczne zużycie wody: 757 553 m3 

Średniomiesięczne zużycie wody: 63 129,42 m3 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m3 zużytej wody wynosić będzie 9,20 zł w   
okresie od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r. oraz 10,20 zł od 01.07.2022 r. do 31.12.2022r.  

63 129,42 m3 x 9,2 zł x 6 m-cy = 3 484 744 zł 

63 129,42 m3 x 10,2 zł x 6 m-cy = 3 863 521 zł 

Łącznie dochód -  7 348 265 zł 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6j ust. 3f, która 
wprowadza zmiany w naliczaniu opłat od ilości zużytej wody, tj.  opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustalana na podstawie powyższej metody, nie może wynosić więcej niż 7,8 % proc. przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe – 149,68 zł. 
W wyniku tych zmian zostanie pomniejszony dochód o kwotę  102 833 zł. Wysokość kwoty oszacowano na 
podstawie danych od największych zarządców w Policach (ZGKiM, SM Odra, SM Chemik) z dnia 
31.08.2021 r. 

7348 265 zł – 102 833 zł= 7 245 432 zł 

Nieruchomości mieszane  

Bazując na danych z sierpnia 2021r. wpływy z nieruchomości mieszanych wyniosą – 350 824 zł.  

Dochód z nieruchomości mieszanych oraz zamieszkałych – 11 634 334 zł. 

4 038 078 zł + 7 245 432 zł + 350 824 zł =  11 634 334 zł 

Planowane ulgi 

1. Planowana kwota ulgi przyznawanej rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej 
Rodziny (co najmniej z trójką dzieci) wynosić będzie 5 zł na każdego członka rodziny. W chwili obecnej uldze 
podlega 1.289 osób. Kwota przyznanych ulg dla rodzin wielodzietnych powinna zostać pokryta z budżetu 
Gminy. 

1289 x 5 zł x 12 m– cy =  77 340 zł 

Dochód uwzględniający pomniejszenie ulg na dzieci: 

11 634 334 zł – 77 340 zł= 11 556 994 zł 

2. Gmina zobowiązana jest do częściowego zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia  z tego tytułu wynosi 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zgłoszonego do ulgi. Na dzień 31.08.2021r. 
w zabudowie jednorodzinnej z ulgi skorzystało 911 osób. 

911 x 2 zł x 12 m-cy = 21 864 zł 

Dochód uwzględniający pomniejszenie ulgi na kompostownik: 

11 634 334 zł – 21 864 zł =  11 612 470 zł. 

Dochód uwzględniający powyższe ulgi 

11 634 334 zł - 77 340 zł- 21 864 zł =  11 535 130 zł 

Dochód z kosztów upomnień - 20 000 zł 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 10 000 zł. 

Dochód  razem:  

11 535 130 zł  + 20 000 zł + 10 000 zł = 11 565 130 zł  
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Wydatki: 11 642 470 zł 

Zmiana stawek pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia deficytu w systemie. Pomimo, możliwości 
dopłacania z budżetu gminy do systemu gospodarki odpadami w Gminie Police, przy uwzględnieniu 
proponowanych stawek zakłada się jego samofinansowanie. 

Niniejszy projekt uchwały przedstawia się również m.in. z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej na terenie sołectw.  § 1 ust. 1a niniejszej 
uchwały stanowi, że opłata w miejscowościach sołeckich w nieruchomościach wielolokalowych naliczana 
będzie od ilości zamieszkałych osób, a nie jak dotychczas od ilości zużytej wody. Powodem takiej zmiany jest 
fakt, że w takich nieruchomościach istnieje problem rzetelnego wyliczenia opłaty, ponieważ duża część lokali 
mieszkalnych nie jest wyposażona w indywidualne wodomierze. Częstym problemem jest również brak 
osobnego licznika wody używanej na inne cele niż socjalno-bytowe (jak np. woda używana przy hodowli 
zwierząt, uprawie roślin, podlewaniu ogrodu etc.). 

Zapisy w § 2 w ust. 1 i 2 uzupełnia się o rodzaj nieruchomości objętych systemem naliczania opłaty „od 
osoby”. 

Projekt uchwały przygotowany został przez Wydział Gospodarki Odpadami. 
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