
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/238/2020 

RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki takiej opłaty 

Na podstawie art. 6j ust. 1, ust. 2a, ust. 3 oraz ust. 5, art. 6k ust 1-3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), 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 (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, 

1378), Rada Miejska w Policach 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 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana 

w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. w zabudowie wielolokalowej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej 

wody z danego lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 3 albo § 2 ust. 4. 

3. 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. 

4. Przez nieruchomości mieszane rozumie się nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na 

której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 

w wysokości 29,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 

ust. 1 w wysokości 58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli stwierdzi 

się brak prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2 

w wysokości 9,20 zł za 1 m3 zużytej wody, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 

ust. 2 w wysokości 18,40 zł za 1 m3 zużytej wody, jeżeli stwierdzi się brak prawidłowej segregacji odpadów 

komunalnych. 
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§ 3. 1. W nieruchomościach 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 stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 55,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 75,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 125 zł, 

f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł. 

2. W przypadku stwierdzenia braku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w nieruchomości, 

o której mowa w ust. 1, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

każdy: 

a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 24,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 150,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 250,00 zł, 

f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł. 

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

mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w § 2.  

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości mieszanych, 

w odniesieniu do części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi 

iloczyn liczby pojemników lub worków miesięcznie do odebrania z terenu nieruchomości o określonej 

pojemności oraz stawki opłaty określonej w § 3 ust. 1 lub ust. 2. 

3. W nieruchomościach mieszanych, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi sumę opłat obliczoną zgodnie z § 2 i § 3. 

§ 5. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2zł od stawki obowiązującej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. 

2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym 

mowa w ust. 1 jest kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym oraz złożenie informacji przez właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika 

przydomowego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 6. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa 

odrębna uchwała. 

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała NR VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 

25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Grzegorz Ufniarz 
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