
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr VIII/251/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§1 Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych – 90,00 zł/m3 lub 18,75 zł od jednej osoby 
zamieszkującej nieruchomość za 1 miesiąc 

2) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 30,00 
zł/m3”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 



UZASADNIENIE 
 
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane 
przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych lub 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zostały określone 
zgodnie z wymaganiami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Ich wysokość została ustalona Uchwałą Nr VIII/251/07 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
Elementem składowym opłaty ponoszonej za usługę odbierania i zagospodarowania odpadów 
są opłaty z tytułu umieszczania odpadów na składowisku. Od 1 stycznia 2008 r. zaczęły 
obowiązywać nowe jednostkowe stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku, 
ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które to w stosunku do roku 
2007 wzrosły o 400 % w odniesieniu do rodzaju odpadów komunalnych w największej ilości 
deponowanych na składowisku – czyli odpadów zmieszanych niesegregowanych.  
Tym samym ten element opłaty za odbieranie odpadów w znacznym stopniu róŜnił się od 
wielkości ujętej w ustalonych górnych stawkach opłat na podstawie Uchwały Nr VIII/251/07 
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r. Z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpi kolejna 
zmiana opłat za korzystanie ze środowiska – określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za opłat za korzystanie ze środowiska, 
polegająca na wzroście jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na 
składowisku i jej wielkość kształtuje się na poziomie 33 % w stosunku do roku 2008 . 
PowyŜsze zmiany opłat wchodzących w skład kosztów stanowiących ogólną opłatę za usługę 
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości są podstawowym uzasadnieniem dla 
propozycji ustalenia wyŜszych górnych (maksymalnych) stawek za odbieranie odpadów 
komunalnych na terenie naszego miasta, tym samym koniecznością wprowadzenia zmian 
Uchwały Nr VIII/251/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
Ze względu na obowiązujący system odbierania odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych oraz na sposób zawierania umów i ustaleń pomiędzy właścicielem nieruchomości a 
przedsiębiorcą świadczącym usługi, ustalanie propozycji zmian górnych stawek obywało się z 
udziałem podmiotów świadczących przedmiotowe usługi, w szczególności z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o., Remondis Szczecin Sp. z o.o. oraz F.U.H.P 
„JANTRA” Sp. z o.o.  


