
PROJEKT 

UCHWAŁA NR…………… 

RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU 

z dnia…………………….. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności 

 

 Na podstawie 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, 

poz. 2500) art. 6 j ust. 1, 2, 3, 3b, 3c, art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.          

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) 

uchwala się co następuje: 

§ 1.1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawek opłat, o których mowa w § 2, ust. 

1, 2  z zastrzeżeniem ust. 3. 

3.W przypadku, gdy w gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej niż 5 osób ustala 

się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, o 

której mowa w § 2, ust. 3. 

§ 2.1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 13 zł miesięcznie od mieszkańca jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 19 zł miesięcznie od mieszkańca jeśli odpady komunalne nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w § 1, ust. 3 w wysokości: 

1) 60 zł miesięcznie jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) 100 zł miesięcznie jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i 

odbierane. 



§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi 

na danej nieruchomości oraz stawki określonej w § 4 ust. 1 lub jeżeli odpady nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny – stawki określonej w § 4 ust. 2 i częstotliwości opróżnień w 

miesiącu. 

§ 4. 1. Ustala  się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następującej wysokości: 

1) za pojemnik o pojemności 60 l  - 9 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 80 l – 10 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 120 l – 12 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 240 l  - 21 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 1100 l – 91 zł. 

2.Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następującej wysokości: 

1) kosz uliczny o pojemności 30-35 l  - 5 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 60 l – 12 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 80 l  - 13 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 120 l  - 14 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 240 l – 28 zł; 

6) za pojemnik o pojemności 1100 l  - 121 zł. 

§ 5.1 W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 192 zł.  

2. Ustala się wyższą stawkę dla nieruchomości o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 240 zł. 

§ 6. 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 obliczonych zgodnie z § 1 ust. 2 i § 3. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/222/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 

listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4980). 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) rada gminy w drodze uchwały 

dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, spośród 

metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy oraz ustala stawkę tej opłaty. W 

przypadku nieruchomości niezamieszkałych, rada gminy ustala w drodze uchwały 

stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

Konieczność ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynika z rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Barlinek.  

 Mg 

Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach  
2015 - 2018 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Selektywne 1.768,28 1.967,66 2.124,08 2.261,24 

Nieselektywne 3.727,50 3.957,83 4.097,72 4.171,52 

Suma 5.495,78 5.925,49 6.221,80 6.432,76  

 

 

Jednostkowe stawki za umieszczenie odpadów na składowisku w zł/Mg 
(opłata za korzystanie ze środowiska) 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. i 
kolejne 

Odpady 
niesegregowane 

120,76  120,76  120,76  140,00 170,00 270,00  

Odpady ulegające 
biodegradacji 

120,76 120,76  120,76  140,00  170,00  270,00  

Opakowania  
z papieru i tektury  

120,76  120,76  120,76  170,00  220,00  270,00  

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

120,76  120,76 120,76  170,00 220,00  270,00  

Opakowania           
ze szkła 

120,76  120,76  120,76  170,00  220,00  270,00  

Odpady 
wielkogabarytowe 

120,76 120,76  120,76 120,76 - - 

 

 



             zł 

  

Zestawienie dochodów i kosztów w latach  

2015 – 2018  

 2015 r.  2016 r.  2017 r.  2018 r.  

Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (wpłaty) 

 2.484.732 2.531.598 2.564.323 2.576.738 

Koszty  2.417.225 2.605.134 2.721.156 3.116.831 

 

 

 

 

 

        

 

 

 Mg 

Szacowane ilości  odpadów w 2019 r. z nieruchomości                                   

zamieszkałych i niezamieszkałych 

 Nieruchomości 

zamieszkałe 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

Suma 

Selektywne 2.376  24  2.400 

Zmieszane 3.610  740  4.350  
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                                                                                                                                 zł 

Szacowane koszty w 2019 r. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów                                               3.377.862  

Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                       156.523 

Przetarg                                                           5.000  

Program doc.pl                                                           5.535  

Zakup materiałów i wyposażenia                                                              750 

Koszty egzekucji administracyjnej                                                              991  

Zawiadomienia  o zmianie stawki 

(jednorazowo) 

                                                        26.458  

Wezwania do wyjaśnień i aktualizacji                                                            2.340  

Informacja o nr konta                                                           1.560  

Szacowane koszty  - suma 3.577.019  

 

 

W przypadku pozostawienia stawek opłaty na obecnym poziomie, szacowane dochody 

z tytułu zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. będą 

na poziomie 2.553.565 zł. (1.758.504 zł  - nieruchomości zamieszkałe, 789.445 zł – 

nieruchomości niezamieszkałe, 5.616 zł  - domki letniskowe). Po dokonaniu szacunkowych 

kalkulacji kosztów jakie poniesie gmina w 2019 r. ustalono, że obowiązujące stawki nie 

pozwolą na pokrycie kosztów systemu. Zakłada się, że na koniec roku 2019 w budżecie 

będzie brakowało około 1.023.454 zł. 

 

Szacowane dochody Szacowane koszty saldo 

2.553.565 zł 3.577.019 zł  - 1.023.454 zł 

 

Z powodu ciągłego wzrostu masy wytwarzanych odpadów komunalnych i wyższych 

opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawki opłaty na obecnym poziomie są 

niewystarczające do zbilansowania systemu, który jest ustawowym wymogiem. W celu 

zrównoważenia dochodów i wydatków oraz zapewnienia zakresu świadczonych dla 

mieszkańców usług niezbędna jest zmiana obowiązujących stawek opłaty. 

Projekt nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności ma na celu dostosowanie wysokości stawek do warunków umowy na 

wywóz odpadów komunalnych oraz zbilansowania całego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Barlinek. 



Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach maksymalna stawka 

za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi: 

 -  31,96 zł/osobę, czyli 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 

1 osobę ogółem  - za mieszkańca 

 - 89,49 zł/za gospodarstwo domowe, czyli 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe. 

Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane rada gminy 

określi wyższe stawki opłaty, nie wyższe niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą 

odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej dla odpadów 

zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. 

Proponowane stawki opłat: 

1. Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:   

                                     zł 

Nieruchomości zamieszkałe w 2019 r. 

 Obecna 

opłata 

Proponowana  

opłata 

Osoba/ 

gospodarstwo 

domowe 

Szacowane 

dochody 

suma 

Osoba / selektywne 8 13   11543 150.059           

Osoba/ zmieszane 14 19 3452                        

65.588  

Gospodarstwo domowe - selektywne 40 60 96                          

5.760  

Gospodarstwo domowe - zmieszane 70 100 29                          

2.900  

Suma miesięcznie                         

224.307  

Suma rocznie                 

2.691.684 

 

 

 

 

 

 



2.    Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne: 

 

`            zł 

Nieruchomości niezamieszkałe w 2019r. 

Pojemność 

pojemnika 

Obecna 

opłata 

selektywne 

Proponowana 

opłata 

selektywne 

Obecna 

opłata 

zmieszane 

Proponowana 

opłata 

zmieszane 

Szacowane 

dochody 

suma 

Pojemnik 60l 6 9 8 12 448,47 

Pojemnik 80l 7 10 9 13 121,39 

Pojemnik 120l 8 12 10 14 12.377,54 

Pojemnik 240l 15 21 20 28 17.545,22 

Pojemnik 1100 l 65 91 86 121 53.616,79 

Kosz uliczny - - 3 5 9.872,4 

Suma 

miesięcznie 

    93.981,81 

Suma rocznie     1.127.782 

 

 

W celu określenia wysokości stawek opłaty przyjęto liczbę mieszkańców 

zamieszkujących na terenie gminy 16.318 osób, z uwzględnieniem ilości gospodarstw 

domowych,  udział mieszkańców deklarujących segregację odpadów na poziomie 77% i 

udział opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 70% oraz 

niezamieszkałych 30% w stosunku do łącznych deklarowanych należności. 

Planowane dochody z nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem proponowanej 

zmiany stawki  2.691.684 zł.  

Planowane dochody z nieruchomości niezamieszkałych i domków letniskowych z 

uwzględnieniem proponowanej zmiany stawki opłaty  1.133.398 zł. 

                 zł 

Dochody z uwzględnieniem domków 

letniskowych 2019 r. 

Koszty 2019 r. 

3.825.082 zł                                                    3.577.019 zł 

 

 

 

 



3.825.082 zł – 3.577.019 zł = + 248.063 zł 

Zmniejszenie dochodów za miesiąc styczeń i luty 2019 r. z powodu zmiany stawek  

wyniesie 211.919 zł. 

Suma należności jakie wniosą właściciele nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych przy zaproponowanej stawce opłaty zbilansuje koszty funkcjonowania 

systemu.  

 

Sporządziła: Agnieszka Diakowska 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


