
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

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793), 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 2015 r., poz. 1515 
i 1890) oraz po konsultacjach, ogłoszonych zarządzeniem nr 294/2015 Burmistrza Polic z dnia 3 grudnia 2015 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany systemu opłat za odbiór odpadów 
komunalnych w Gminie Police, 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 zł 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 zł miesięcznie od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób zmieszany.

§ 3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna 
uchwała.

§ 4. Z dniem 31 marca 2016 r. traci moc uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 
grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Witold Król
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Uzasadnienie

Na mocy podjętych w 2012r. uchwał systemem gospodarki odpadami komunalnymi
w gminie Police  objęte zostały wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Przyjęto, że wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi  w nieruchomościach zamieszkałych będzie zależna od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz uchwalonej stawki opłaty.

Od lipca 2013r. w Gminie Police obowiązują stawki w wysokości 12 zł od osoby w przypadku segregacji
odpadów oraz 20 zł przypadku gdy osoby nie segregują odpadów.

Podstawą wyliczenia tych stawek była liczba osób zameldowanych w Gminie Police, która według danych z
ewidencji ludności w grudniu 2012 r. wynosiła 39 212 osób.

Okazało się, że ustalone stawki nie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Łączna liczba osób zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach do czerwca 2013 r.
wynosiła 35 212. Liczba mieszkańców ma cały czas tendencję spadkową i w grudniu 2015 r. do opłaty
zgłoszonych było tylko 33 476 osób co przekłada się na mniejsze wpływy z tytułu opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Pomimo faktu, że ilość mieszkańców podanych przez właścicieli nieruchomości z każdym miesiącem spada
to ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie. Taki stan
powoduje coraz mniejsze wpływy do budżetu i jednocześnie coraz wyższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów dla firmy wyłonionej w przetargu.

Powyższa sytuacja powoduje, że Gmina musi dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w budżecie do
wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami, który w myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinien się samofinansować.

Zasadnym jest zaznaczyć, że zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

2)   tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)   obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ponadto, w Gminie Police w ramach opłaty firma zajmująca się wywozem odpadów, wyposaża mieszkańców
w pojemniki oraz worki na odpady komunalne.

W celu zapobieżenia deficytowi Rada Miejska, mając na uwadze głównie dobro rodzin wielodzietnych i osób
samotnych, 27 października 2015r. podjęła uchwały, zmieniające sposób naliczania opłat za odpady komunalne.
Wielu mieszkańców wyraziło jednak wolę bezpośredniego wypowiedzenia się na ten temat.

Dlatego też na wniosek Burmistrza w dniu 24 listopada 2015 r. wycofano powyższe uchwały i w grudniu
2015 r. na terenie Gminy Police odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyboru metody naliczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W konsultacjach zaproponowano 4 metody naliczania opłat wraz ze
stawkami, określonymi na poziomie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania całego systemu
gospodarki odpadami. W konsultacjach wzięło udział 1912 osób, z czego 67,2% opowiedziało się za wyborem
metody „od osoby” przy stawce 15 zł w przypadku segregowania odpadów i 25 zł w przypadku zbierania
odpadów w sposób zmieszanych.

W związku z powyższym, Burmistrz Polic przedkłada Radzie Miejskiej uchwałę, w której metoda naliczania
opłaty pozostaje bez zmian. Zmianie uległa natomiast stawka opłaty, tj. miesięczna kwota opłaty będzie
iloczynem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 15 zł.
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