
UCHWAŁA NR LXI/435/22 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 27 października 2022 r. 

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

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięczna 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w ust. 2. 

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

1) 33 zł za każdą z dwóch pierwszych osób zamieszkujących daną nieruchomość; 

2) 28 zł za każdą osobę - w przypadku trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej daną nieruchomość; 

3) 21 zł za każdą osobę - w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w ust. 1, stosowaną w przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynoszącą: 

1) 66 zł za każdą z dwóch pierwszych osób zamieszkujących daną nieruchomość; 

2) 56 zł za każdą osobę - w przypadku trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej daną nieruchomość; 

3) 42 zł za każdą osobę - w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 

4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w ust. 1, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 
w takim przypadku stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejsza się o 3 zł 
miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5004). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, spowodowaną w szczególności rosnącymi kosztami odbioru 
i zagospodarowania odpadów, a także toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia 
legalności obowiązującej obecnie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, istnieje konieczność 
określenia nowych zasad ustalania stawki wspomnianej opłaty, a także jej wysokości. 
Niniejsza uchwała przewiduje wprowadzenie jednolitej metody ustalania stawki opłaty, 
odnoszącej się do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, określając jednocześnie jej 
wysokość przy uwzględnieniu zróżnicowanej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  
Uchwała określa również obligatoryjne zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, z części ponoszonej opłaty, a także ustala 
wysokość opłaty podwyższonej, stosowanej w przypadku niewypełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 
Określona w uchwale stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przekracza 
maksymalnej stawki opłaty ustalonej w odniesieniu do właściwego wskaźnika przeciętnego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, wynoszącego za 2021 r., zgodnie z 
obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r., 2 061,93 zł. 
Ustalona zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
maksymalna stawka opłaty w przypadku metody ustalania opłaty uwzględniającej liczbę 
mieszkańców wynosi 41,24 zł/os. (2% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
ogółem).  
 
 
Sporządził: 
Mariusz Tarka 
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