Uchwała Nr XXV/252/2020
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty
Na podstawie art. 6 k ust 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 2a, ust. 3 oraz art. 6j ust. 2 i ust. 3b ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których

zamieszkują

mieszkańcy

dokonuje

się

wyboru

metody

ustalenia

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej 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 miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 w wysokości 49 zł od gospodarstwa domowego.
2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 98 zł od gospodarstwa domowego.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, stanowiącą iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości i stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Ustala się miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) 4 zł za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 litrów,
2) 6 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
3) 12 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
4) 58 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 litrów,
5) 174 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7 000 litrów.
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3. Ustala

się

podwyższone

miesięczne

stawki

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
1) 8 zł za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 litrów,
2) 12 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
3) 24 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
4) 116 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 litrów,
5) 348 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7 000 litrów.
§ 4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
sumę opłat obliczoną zgodnie z § 2 i § 3.
§ 5. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
rok kalendarzowy od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 180 zł
rocznie.
2. Ustala

się podwyższoną ryczałtową stawkę

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi za rok kalendarzowy od nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej

na

cele

rekreacyjno wypoczynkowe

w wysokości 360 zł rocznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny.
§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc uchwała Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 czerwca 2016 roku, poz. 1233) oraz
uchwała Nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Lub. z dnia 13 lutego 2018 roku, poz. 401).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, zwaną dalej u.c.p.g.) gospodarka odpadami komunalnymi należy
do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zobowiązane są do zorganizowania systemu
gospodarowania odpadami oraz do pozyskania środków na przekazane w tym zakresie do
realizacji zadania.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód
gminy, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest pokryć 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.
Fakultatywnie mogą to być koszty:
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części
produktów niebędących odpadami;
3) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania;
4) wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki,
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji
i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
(jedynie z nadwyżki dochodów w danym roku budżetowym).
Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na
cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Na systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina nie może zarabiać
(przeznaczać nadwyżki środków na cele niezwiązane z systemem gospodarki odpadami
komunalnymi), jak i nie może go dofinansowywać z innych źródeł. Uchwała rady gminy
w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma zatem
charakteru uznaniowego - jest rozstrzygnięciem związanym z ściśle określonymi przepisami
prawa i ma swoje oparcie w kalkulacji kosztów całego gminnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
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W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia
właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy
czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie
odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie
przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 u.c.p.g. rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których
mowa w art. 6 r ust. 2-2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają
sezonowo.
Art. 6k ust. 1 u.c.p.g. przewiduje możliwość wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej
opłaty. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może
stanowić iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską. Może
to być również jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego. Ustawodawca dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody
ustalenia opłat na terenie gminy oraz jej różnicowania w zależności od powierzchni lokalu
mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów
z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników
z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłaty za
pojemnik. W związku z objęciem nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem
gospodarowania odpadami są one brane pod uwagę przy obliczaniu kosztów.
Z kolei dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
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rekreacyjno-wypoczynkowe (181,90 zł).
Wysokość opłaty za odpady w przypadku wyboru metody od gospodarstwa domowego
nie może przekroczyć 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem (art. 6k ust. 2a pkt 1 u.c.p.g.) określonego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. (1819 zł) - za gospodarstwo domowe, czyli
kwoty 101,86 zł (M.P. z 2020 r. poz. 330).
Wysokość opłaty za odpady w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady nie może przekroczyć 3,2% w/w przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (art. 6k ust. 2a pkt 4 u.c.p.g.) za pojemnik
o pojemności

1100 litrów

(58,20 zł)

lub

1%

przeciętnego

miesięcznego

dochodu

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów (18,19 zł). Za
pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości
proporcjonalnej do ich pojemności.
Rada

gminy

określa

stawki

opłaty

podwyższonej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie
wyższej niż czterokrotna wysokość stawki.
Zaproponowane stawki są wynikiem przeprowadzonej analizy funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Słubice ze szczególnym uwzględnieniem liczby
mieszkańców, ilości wytwarzanych odpadów i kosztów jego funkcjonowania.
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