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UCHWAŁA NR XLVII/457/2018 

RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 

tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nie zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 6j ust. 5, art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Policach uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na potrzeby niniejszej uchwały, rozumie się, obok 

właścicieli nieruchomości, także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 

którzy zamieszkują na nieruchomości położonej na terenie Gminy Police. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł (piętnaście 

złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, uchwalonym na 

podstawie odrębnej uchwały. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł (dwadzieścia 

pięć złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane 

są w sposób zmieszany. 

§ 3. 1. W lokalach mieszanych, w odniesieniu do części nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą 

stawkę opłaty za każdy pojemnik na odpady w wysokości:  

a) o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł (dwanaście złotych) za pojemnik, 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) za pojemnik, 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 81,00 zł (osiemdziesiąt złotych) za pojemnik. 

2. Jeżeli odpady komunalne powstające na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady zmieszane w wysokości: 

a) o pojemności 120 l – w wysokości 21,00 zł (dwadzieścia złotych) za pojemnik, 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 42,00 zł (czterdzieści dwa złote) za pojemnik, 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 132,00 zł (sto trzydzieści dwa złote) za pojemnik. 

§ 4. 1. W lokalach mieszanych, w przypadku części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2. 

2. W lokalach mieszanych, w przypadku części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej części nieruchomości oraz stawki opłaty za 

pojemnik określonej w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 2. 

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,  

a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi sumę opłat zgodnie z ust. 1-2. 
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§ 5. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna 

uchwała. 

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 

26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 7. 1. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

  

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Witold Król 
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Uzasadnienie 

Przejęcie przez gminę odbierania odpadów także od właścicieli nieruchomości o których mowa w art. 6j 

ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie, w którym odpady te powstają na części 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ma uzasadnienie prawne oraz głębokie uzasadnienie 

faktyczne gdyż gromadzenie odpadów komunalnych we wspólnych dla całej nieruchomości pojemnikach 

właściwie uniemożliwia wyodrębnienie części odpadów, których odbiór i zagospodarowanie spoczywa na 

gminie i powoduje, że przedsiębiorca odbierający odpady na zlecenie gminy zmuszony jest do odbioru 

i zagospodarowania także odpadów pochodzących z części niemieszkalnej. 

System jednolity w nieruchomościach mieszanych pozwala na objęcie nim przeważającej części wytwórców 

odpadów komunalnych i wytworzonych odpadów, przy zachowaniu proporcjonalności między nimi. 

W systemie jednolitym, choć z pewnością należy spodziewać się wzrostu ilości odbieranych odpadów, można 

też liczyć na to, że wzrost ten będzie miał swoje pokrycie we wpływach z opłat. 

 

 

Projekt uchwały przygotowany 

przez Wydział Gospodarki Odpadami 


