
UCHWAŁA NR XLIX/490/2022 
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a 
pkt 3, ust. 3 i ust. 4a, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 3, ust. 2a i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768) Rada Miasta 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały, a dla części nieruchomości, 
na której jest prowadzona działalność opłata stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty 
ustalonej w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 

1) 1,17 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przypadku miesięcznego 
zużycia wody w lokalu mieszkalnym w ilości większej niż 30 m3, 

2) w przypadku miesięcznego zużycia wody w lokalu mieszkalnym w ilości nie większej niż 30 m3:  

a) 1,17 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w części nieprzekraczającej 
100 m2, 

b) 0,01 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 
100 m2. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) 2,34 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przypadku miesięcznego 
zużycia wody w lokalu mieszkalnym w ilości większej niż 30 m3, 

2) 2,34 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w części nieprzekraczającej 
100 m2 oraz 0,02 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w części 
przekraczającej 100 m2 w przypadku miesięcznego zużycia wody w lokalu mieszkalnym w ilości nie większej 
niż 30 m3. 

§ 3. 1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
w wysokości 1,17 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,34 zł miesięcznie za każdy 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu. 
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§ 4. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,51 zł miesięcznie. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/290/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmieniona Uchwałą Nr 
XXV/302/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 marca 2021 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska 
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UZASADNIENIE 

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat 
pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględnia się następujące koszty: 
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
- obsługi administracyjnej systemu, 
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Ponadto gmina może pokryć m.in. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do 
zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i 
technicznym, a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania i magazynowania. 

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym przede wszystkim wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych 
oraz wzrostem cen paliw, zachodzi konieczność zmiany stawek opłat, która pozwoli na zbilansowanie 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacowany na 2023 r. koszt funkcjonowania tego 
systemu wynosi 10 877 020,36 zł. 

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiają zróżnicowanie 
stawek opłat w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz ilości zużytej wody w 
lokalu mieszkalnym. W związku z powyższym niniejsza uchwała zapewni możliwość obniżenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi tym mieszkańcom, których zużycie wody w lokalu 
mieszkalnym nie przekracza 30 m3. 

W przedmiotowej uchwale uwzględniono również zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych. Na podstawie szczegółowej kalkulacji wysokość zwolnienia z 
tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne szacowana jest na poziomie 3 %. 

Ponadto określone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części 
nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza. 

Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie stosownej uchwały. 
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