UCHWAŁA NR XXXII/937/21
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4a, art. 6j ust. 3e pkt 1, ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888; poz. 1648;
Dz. U. z 2020 poz. 2320), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 oraz
w zabudowie wielorodzinnej metodę określoną w art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty
określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 3 pkt 1;
2) dla pozostałych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej metodę określoną w art. 6j ust.2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona od gospodarstwa
domowego.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1
pkt 1, w wysokości 9,30 zł za 1m3 zużytej wody.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1
pkt 2, w wysokości 105 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
w wysokości dwukrotności stawek opłaty określonych:
1) w ust. 1, w wysokości 18,60 zł za 1m3 zużytej wody,
2) w ust. 2, w wysokości 210 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:
1) o pojemności 80 l – w wysokości 13,32 zł,
2) o pojemności 110 l – w wysokości 18,44 zł,
3) o pojemności 120 l – w wysokości 19,98 zł,
4) o pojemności 240 l – w wysokości 39,95 zł,
5) o pojemności 360 l – w wysokości 55,00 zł,
6) o pojemności 800 l – w wysokości 118,17 zł,
7) o pojemności 1100 l – w wysokości 140,00 zł.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pojemnik, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny, w wysokości dwukrotności stawek opłaty określonych w ust. 1:
1) o pojemności 80 l – w wysokości 26,64 zł,
2) o pojemności 110 l – w wysokości 36,88 zł,
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3) o pojemności 120 l – w wysokości 39,96 zł,
4) o pojemności 240 l – w wysokości 79,90 zł,
5) o pojemności 360 l – w wysokości 110,00 zł,
6) o pojemności 800 l – w wysokości 236,34 zł,
7) o pojemności 1100 l – w wysokości 280,00 zł.
§ 4. Określa się następujące zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) ilość zużytej wody z danej nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalnobytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne;
2) okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy, a zmiany ilości wody występujące w trakcie okresu
rozliczeniowego nie wpływają na wysokość opłaty, z zastrzeżeniem punktów 6 i 7;
3) podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody w nieruchomości za okres kolejnych 6 lub
kolejnych 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc,
od którego obowiązuje deklaracja, z zastrzeżeniem punktów 5, 6 i 7;
4) do podstawy naliczenia opłaty nie można przyjąć ilości wody z miesięcy, w których nieruchomość
była zgłoszona jako niezamieszkana;
5) w pierwszej deklaracji, z wyłączeniem deklaracji dotyczących nieruchomości, o których mowa
w punkcie 6, podstawą wyliczenia opłaty jest prognozowana ilość zużytej wody na okres
kolejnych 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym w nieruchomości zamieszkał pierwszy
mieszkaniec; ilość zużytej wody ustala się w załączniku do deklaracji jako iloczyn 3m3 wody oraz
liczby osób zamieszkujących w okresie przyjętym do naliczenia opłaty;
6) w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której zasiedlanie budynku następuje
etapami, podstawą naliczenia opłaty w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu,
w którym w budynku zamieszkał pierwszy mieszkaniec jest iloczyn 3m3 wody oraz liczby
mieszkańców zamieszkujących w nieruchomości w danym miesiącu; po upływie tego okresu ilość
zużytej wody ustala się zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3 i 4;
7) w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której następuje wysiedlanie
mieszkańców, podstawą naliczenia opłaty jest każdorazowo rzeczywista ilość zużytej wody
ustalona na podstawie każdej faktury otrzymanej w okresie od rozpoczęcia wysiedlania budynku
aż do momentu całkowitego wysiedlenia budynku, z tym że w przypadku, gdy liczba osób
wysiedlonych z nieruchomości przekroczy 50%, od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło to przekroczenie dopuszcza się możliwość naliczenia opłaty zgodnie
z punktem 8;
8) w przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze lub niepodłączonych do miejskiej
sieci wodociągowej, ilość zużytej wody za każdy miesiąc okresu przyjętego do naliczenia opłaty
zgodnie z punktem 3, ustala się jako iloczyn 3 m3 wody oraz liczby osób zamieszkujących w danej
nieruchomości w danym miesiącu;
9) jeżeli z faktury za wodę lub informacji z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zużyciu wody
z danej nieruchomości wynika, że ilość wody z nieruchomości w danym okresie wynosi 0 m3, do
ustalenia podstawy naliczenia opłaty w okresie wynikającym z tej faktury lub informacji stosuje
się zasady określone w punkcie 8;
10) w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia
opłaty dla części mieszkalnej jest ilość zużytej wody tylko z tej części.
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§ 5. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
w kompostowniku przydomowym w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne.
W takim wypadku wysokość opłaty określoną zgodnie z metodą, o której mowa w §1 pkt 1 lub
pkt 2 pomniejsza się o 5%.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIII/711/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Renata Łażewska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AA5A8F7D-30DD-4035-9551-3DEEDCED9F57. Podpisany

Strona 3

