
Projekt

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia  2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust.2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z  2018 r. poz. 1454, poz. 1629), Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
 następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w § 1 pkt 1, w wysokości 5,00 zł za 1m3 zużytej wody.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1 pkt 1,  w wysokości 10,00 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1 pkt 2, w wysokości 65 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1 pkt 2, w wysokości 130 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 
z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości:

1) o pojemności 80 l – w wysokości 10,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 14,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 15,00 zł,

4) o pojemności 240 l – w wysokości 30,00 zł,

5) o pojemności 360 l – w wysokości 42,00 zł,

6) o pojemności 800 l – w wysokości 90,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł.

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik z odpadami komunalnymi 
powstającymi na danej nieruchomości:

1) o pojemności 80 l – w wysokości 20,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 28,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 30,00 zł,

4) o pojemności 240 l – w wysokości 60,00 zł,
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5) o pojemności 360 l – w wysokości 84,00 zł,

6) o pojemności 800 l – w wysokości 180,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 220,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. Rada Miasta Szczecin
dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła
stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Zgodnie z Uchwałą opłata liczona jest:

- w zabudowie wielorodzinnej - od ilości zużytej wody w danej nieruchomości,

- w zabudowie jednorodzinnej - od gospodarstwa domowego, a jeżeli średniomiesięczne zużycie
wody z nieruchomości nie przekracza 4 m³ - od ilości zużytej wody.

Zgodnie z art. 6k. ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod
uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa
w art. 6r ust. 2-2b i 2d i są to 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.

5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

6) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

7) pozbywania się przez właścicieli nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy
czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przyjmowanie odpadów przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów
przez gminę w inny sposób.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w marcu 2015 r. obecnie nie
zapewniają pokrycia kosztów, o których mowa powyżej. Wysokość stawek proponowana w niniejszym
projekcie powinna zapewnić gminie pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które w 2019 r. i kolejnych latach szacuje się na kwotę około 85 800 tys. zł.

Na podstawie danych wynikających z:

-aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

-aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, objętych
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

-prognozowanych na podstawie wykonania za 2018 r. wydatków związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, w tym kosztów odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych uwzględniających ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

szacuje się poziom budżetu rocznego dochodu z opłat w 2019 r. na poziomie 74 500 tys. zł (z uwagi
na obowiązywanie nowych stawek dopiero od połowy roku), a w kolejnych latach na poziomie około 85
800 tys. zł.

W szacunkach kosztów nie uwzględniono wzrostu cen energii elektrycznej na poziom
kontraktowanych stawek za odbiór i utylizację odpadów. Należy jednak założyć, że wzrost cen energii
może mieć znaczący wpływ na ceny ofertowe w planowanych przetargach.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. Ustawy rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie
wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość
maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane
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w sposób selektywny. Aktualnie, zgodnie z tym przepisem stawki opłaty dla odpadów zbieranych
i odbieranych nieselektywnie nie mogą przekroczyć: 22,38 zł za 1 m3 wody oraz 178,98 zł od
gospodarstwa domowego.

Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych
w ustawie, przy czym proponuje się wzrost stawek dla odpadów zbieranych i odbieranych
nieselektywnie do poziomu 200% w stosunku do stawek określonych dla selektywnego sposobu
gromadzenia odpadów. Taka relacja ma być zachętą do zwiększenia skuteczności w działaniach
właścicieli nieruchomości do poprawnego, selektywnego gromadzenia odpadów. Aktualnie na terenie
Gminy Miasto Szczecin przeszło 90% mieszkańców deklaruje selektywny sposób gromadzenia
odpadów na swojej nieruchomości. Informacje przekazywane między innymi przez podmioty
odbierające odpadyo powtarzających się naruszeniach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Szczecina świadczą o tym, że odpady faktycznie segreguje mniejsza liczba mieszkańców, niż ta,
która wynika z deklaracji. Selektywne i prawidłowe gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła”
pozwoli na pozyskanie większej ilości surowca nadającego się do recyklingu i jest korzystne z punktu
widzenia środowiska.

Czynnik ekonomiczny stanowi najczęstszą motywację do podejmowania pożądanych działań.
Proponowany wzrost stawek dla odpadów zbieranych nieselektywnie i duża, znacznie większa niż miało
to miejsce dotychczas, różnica pomiędzy stawkami opłaty dla odpadów zbieranych selektywnie
a tymi, które nie są segregowane powinny zniechęcić tych mieszkańców, którzy zadeklarowali
selektywną zbiórkę odpadów do nieprawidłowego zbierania odpadów komunalnych, a tych
mieszkańców, którzy nie segregują odpadów zachęcić do podjęcia wysiłku selektywnego zbierania
odpadów.

Wprowadzenie powyższych uregulowań pozwoli również na przygotowanie mieszkańców do
zapowiadanych zmian w prawie krajowym, które są zdecydowanie bardziej restrykcyjne i przewidują
czterokrotność stawki za brak selektywnej zbiórki od proponowanych do wprowadzenia na terenie
Gminy Miasto Szczecin. Ich wprowadzenie wydaje się przesądzone ze względu na konieczność
uzyskania przez Polskę w 2020 roku poziomu 50% odpadów wykorzystanych w recyclingu, pod groźbą
nałożenia wysokich kar pieniężnych.

W związku z powyższym, przedstawiając niniejszy projekt wnioskuję o jego przyjęcie.
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