
UCHWAŁA NR XXV/254/2020 
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 24 listopada 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713, 
1378), 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 29,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość"; 

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 9,20 zł za 1 m3 zużytej wody"; 

3) w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej niewyposażonej 
w wodomierz lub niepodłączonej do miejskiej sieci wodociągowej oraz nowo wybudowanej  nieruchomości 
wielorodzinnej, dla których brak jest danych dotyczących średniego zużycia wody, zużycie wody ustala się na 
podstawie przyjętej przeciętnej normy zużycia wody wynoszącej 2,87 m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą na 
terenie danej nieruchomości"; 

4) w § 3 ust. 1  otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w nieruchomościach mieszanych, w odniesieniu do części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 55,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 75,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 125 zł, 

f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł"; 

5) w § 3 ust. 2  otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi się  brak prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych: 

a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 24,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 150,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 250,00 zł, 

f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł"; 

6) w § 5 ust. 1  otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł 
od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od jednego mieszkańca"; 
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7) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.". 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Grzegorz Ufniarz 
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Uzasadnienie

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 przedkłada Burmistrz Polic.

Z uwagi na obowiązek segregacji wynikający w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz.1439 ) wykreślono w § 2 pkt. 1 i 3, w § 3 pkt 1 i 2, w § 5 pkt 1 skreślono zapisy
dotyczące zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny.

W § 2 dodano ust 5 w myśl którego właściciele nieruchomości wielorodzinnych niewyposażonych
w wodomierz oraz nowo wybudowanych, zużycie wody ustalają na podstawie przyjętej przeciętnej normy
zużycia wody wynoszącej 2,87 m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą na terenie danej nieruchomości.

Wprowadzone zmiany w uchwale wynikają z ustaleń ze służbami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mają
one charakter porządkowy i nie wpływają na wprowadzoną reorganizację systemu .

Projekt uchwały przygotowany przez Wydział Gospodarki Odpadami.
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