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UCHWAŁA NR IV/18/2018 

RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 6j ust. 5, art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2018 poz. 1454 i 1629), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Policach uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale NR XLVII/457/2018 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 

mieszkańcy wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 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 niższą stawkę opłaty za każdy pojemnik na odpady w wysokości: 

a) o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł (dwanaście złotych) za pojemnik, 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) za pojemnik, 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 81,00 zł (osiemdziesiąt złotych) za pojemnik.", 

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "§ 4.1. W nieruchomościach mieszanych, w przypadku części 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty określonej 

w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2. 

2. W nieruchomościach mieszanych, w przypadku części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej części nieruchomości, częstotliwości wywozu oraz 

stawki opłaty za pojemnik określonej w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 2.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.   

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Grzegorz Ufniarz 
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Uzasadnienie 

W uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nie zamieszkują mieszkańcy wprowadza się pojęcie nieruchomość mieszana zamiast lokal mieszany 

zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police. 

Doprecyzowano również sposób wyliczenia miesięcznej stawki opłaty dla nieruchomości mieszanej w części 

niezamieszkałej. 

 

 

Projekt uchwały przygotowany 

przez Wydział Gospodarki Odpadami 

 


