
UCHWAŁA NR XIV/121/2015 

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 6k. i art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r, poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty ustalonej w §2. 

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

odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość. 

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

wysokości 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku jeżeli odpady 

komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden pojemnik 

miesięcznie w wysokości: 

1) Za pojemnik 120l – 25,00 zł, 

2) Za pojemnik 240l – 50,00 zł, 

3) Za pojemnik 1100l – 200,00 zł. 

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za jeden 

pojemnik miesięcznie w wysokości: 

1) Za pojemnik 120l – 50,00 zł, 

2) Za pojemnik 240l – 100,00 zł, 

3) Za pojemnik 1100l – 375,00 zł, 

4) Za pojemnik KP7 – 2000,00zł 

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. będących w części nieruchomościami 

zamieszkałymi oraz w części niezamieszkałymi, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych z §1 

i §3. 

§ 5. Pojemniki wywożone będą z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 7.   Traci moc uchwała nr VI/53/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2015r. w prawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 



§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Bernadeta Borkowska 



 

Uzasadnienie  

W związku z zapisem art. 6k. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2013r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na 

terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie. Dodatkowo zgodnie 

z zapisem art. 6r. ust. 2 tej ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 2) tworzenia i utrzymania 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu. Biorąc 

powyższe pod uwagę oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w roku 2015 oraz 

przewidywane koszty w roku 2016, zwiększoną ilość odpadów powstających sezonowo oraz 

zapotrzebowanie na pojemniki o określonej pojemności w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, Rada Gminy Ustronie Morskie, podjęła powyższą uchwałę. 


