
Ustronie Morskie, marzec 2019 r. 



Od lutego 2019 r. - wzrost ceny za zagospodarowanie 
odpadów, które wynika z podniesienia stawek opłat za 
korzystanie z środowiska dla Regionalnych Instalacji 

Przetwarzania Odpadów na podstawie 
obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 03.10.2018 r. w 

sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska na rok 2019 (M.P. 2018 poz. 1038) 

 
 Zmieszanych/pozostałych po segregacji  

z kwoty 218,15 zł netto / 1 tona   
na 340,37 zł netto / 1 tona  

 Wzrost ceny o 56 % 
 Ulegających biodegradacji  

z kwoty 110,97 zł netto / 1 tona  
na 236,98 zł / 1 tona 

Wzrost ceny o 113% 



WYDATKI SZACUNKOWE W 2019 ROKU 

Lp. Rodzaj wydatku Wydatki szacunkowe (zł) 

1 PSZOK - obsługa 84 000,00 zł 

2 odbiór odpadów 1 283 040,00 zł 

3 
zagospodarowanie 

odpadów 
1 430 156,00 zł 

4 

obsługa 

administracyjna 

systemu 

164 602,00 zł 

suma: 2 961 798,00 zł 

Planowane dochody z 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami przed zmianą:  

 
2 121 000 zł 

 
 

Różnica:  
840 798 zł 

 

KONIECZNA ZMIANA STAWKI 



Proponowana zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

gminie Ustronie Morskie - 2019 rok 

Rodzaj 

nierucho-

mości 

Rodzaj 

rozliczenia 
ilość   

Obecne 

stawki 

Planowane 

dochody przed 

zmianą 

Wzrost 

stawki 

% 

Nowe 

stawki 

zmiana 

wpływu w 

% po 

zmianie 

stawki 

Planowane 

dochody  

segregacja i 

niesegragacja 

Planowane 

dochody po 

zmianie (zł) 

ZAM ilość osób 

3194 ogół   416 232,00 zł 

45 

  

44,(4) 

  

601 224,00 zł 2534 segregacja 9,00 zł 273 672,00 zł 13,00 zł 395 304,00 zł 

660 niesegregacja 18,00 zł 142 560,00 zł 26,00 zł 205 920,00 zł 

RNZAM ryczałt 

228 ogół   48 800,00 zł 

- 

      

48 800,00 zł 212 selekcja 200,00 zł 42 400,00 zł 

200,00 

zł - 
42 400,00 zł 

16 niesegregacja 400,00 zł 6 400,00 zł 

400,00 

zł   
6 400,00 zł 

NZAM 

pojemnik 

120l czarny 
  segregacja 45,00 zł   

50 

67,50 zł     

2 440 704,37 

zł 

  niesegregacja 53,50 zł   80,00 zł     

pojemnik 

240l czarny 
  segregacja 90,00 zł 

  
135,00 

zł 
    

  niesegregacja 107,00 zł 
  

160,00 

zł 
    

pojemnik 

1100l 

czarny 

  segregacja 400,00 zł 
381 709,00 zł 

600,00 

zł 
38,67 529 315,87 zł 

  niesegregacja 449,50 zł 
1 274 259,00 zł 

700,00 

zł 
50 1 911 388,50 zł 

suma: 2 121 000,00 zł suma: 

3 090 728,37 

zł 



 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) 
 
Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Art. 6j. ust 1. 
 
W przypadku nieruchomości zamieszkałej opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 
1) Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 
2) Ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
3) Powierzchni lokalu mieszkalnego 
 



 Art. 6j. ust. 3 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata za 

gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn 
zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Art. 6j. ust. 3a. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których są 

świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
dopuszcza się aby opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  



Przeliczenie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi                  

 wg. metody od ilość zużytej wody 

Wydatki szacunkowe w 2019 r. 
Lp. Rodzaj wydatku Wydatki szacunkowe (zł) 

1 PSZOK - obsługa 84 000,00 zł 

2 odbiór odpadów 1 283 040,00 zł 

3 zagospodarowanie odpadów 1 430 156,00 zł 

4 obsługa administracyjna 164 602,00 zł 

suma: 2 961 798,00 zł 

Zużycie wody w Gminie w m3 606702,25 

Stawka za m3 zużytej wody 4,88 zł 



Przeliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za ilość zużytej wody 

Wpływy z nieruchomości, których nie można rozliczać za wodę 

GOSIR 169898 

GOK 2568 

OSP UM 642 

Gmina 900 

Ośrodek zdrowia 5394 

Szkoła 6780 

Przedszkole 3840 

sklepy, handel, usługi:   

Ustronie 152805 

Sianożęty 37915,5 

pozostałe miejscowości 27358 

suma: 408100,5 

408 100,5 * 1,5=612 150,80 zł 



 NIERUCHOMOŚCI NIE PODŁĄCZONE DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ – podstawą wyliczenia opłaty 
jest liczba m3 wody ustalona dla danej 
nieruchomości na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia  
14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody  
(Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) za 12 
miesięcy poprzedzające miesiąc złożenia 
deklaracji. 

 



 W przypadku nieruchomości wyposażonych  
w wodomierze nie zawsze jest możliwe 
podanie zużycia wody za rok kalendarzowy. 
W takim przypadku lub w razie braku 
wodomierza zużycie wody należy określić na 
podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70). 

 



Lp. Wyposażenie mieszkania w instalacje 
 

Przeciętne 
normy  

* miesiąc 

1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), 
pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego 

0,9 

2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki 1,5 – 1,8* 

3 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej 
wody 

2,1 – 2,7* 

4 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej 
wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, 
elektryczny, bojler) 

2,4 – 3,0* 

5 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do 
mieszkania ( z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub 
blokowej) 

4,2 – 5,4* 

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do 
zbiorników bezodpływowych, na terenach 
nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do 
budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 



 ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA NOWYM DRUKU  
DO 30 KWIETNIA 2019 r. 

 SKŁADANIE NOWYCH DEKLARACJI O 
WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI DO 31 STYCZNIA 
KAŻDEGO ROKU. 



Porównanie metod płatności 

Nieruchomość 

metoda naliczania płatności - od ilości osób 

zamieszkałych 

metoda naliczania 

płatności - od ilości 

zużytej wody 

Ilość osób segregacja 

opłata 

obecnie za 

rok 

opłata po 

zmianie 

stawki  

ilość zużytej 

wody  
opłata   

Rusowo 4 TAK 432,00 zł 624,00 zł 271 1 355,00 zł 

Gwizd 4 TAK 432,00 zł 624,00 zł 159 795,00 zł 

Sianożęty 

ośrodek 

wczasowy 
TAK 

22 249,00 zł 36 320,00 zł 4271 21 355,00 zł 

Ustronie 

Morskie -        

ul. Wiejska 

4 osoby + 

wynajem (VI-

VIII) 

TAK 

2 022,00 zł 2 814,00 zł 754 3 770,00 zł 

Ustronie 

Morskie -         

ul. Górna 

4 osoby + 

wynajem (VII-

VIII) 

TAK(ZAM) 

NIE(NZAM) 
539,00 zł 784,00 zł 190 950,00 zł 

Ustronie 

Morskie - ul. 

Kościuszki 

ośrodek 

wczasowy 
NIE 

11 237,50 zł 17 500,00 zł 4427 44 270,00 zł 



Urząd Gminy Ustronie Morskie 

Ul. Rolna 2 

78-111 Ustronie Morskie 


