
 
 

UCHWAŁA NR 10/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty 

 Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 3 i 4a i art. 6j ust. 1 pkt 2, ust. 3e oraz 
art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1439), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 6 ust. 1 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326, z 2012 r. poz. 3212, z 2015 r. poz. 2851, 
poz. 3282, z 2020 poz. 4127) Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie uchwala,co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn średniomiesięcznej ilości zużytej wody na nieruchomości i stawki 
opłaty określonej w § 2 ust.1. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 11,90 zł za każdy 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych stosuje się stawkę opłaty w wysokości 47,60 zł za każdy 1 m3 zużytej wody z danej 
nieruchomości. 

3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,40 zł od stawki za 1 m3 
zużytej wody. 

§ 3. Określa się następujące zasady ustalenia ilości zużytej wody na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1: 

1) na podstawie ilości m3 średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, z zastrzeżeniem pkt 2 - 9; 

2) do ilości zużytej wody, o której mowa w pkt 1, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody za 
poprzedni rok kalendarzowy, której ilość ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza 
(art. 27 ust. 6     ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków, Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.); 

3) w przypadku nieruchomości, które nie są wyposażone w wodomierz, o którym mowa w pkt 1, do 
określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3,5 m3/miesiąc/osobę; 
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4) w przypadkach: nabycia własności nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością (np. 
najem, dzierżawa), podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca, przez okres do zakończenia pierwszego pełnego roku 
kalendarzowego zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 
3,5 m3/miesiąc/osobę;  

5) w przypadku nieruchomości, która czasowo – powyżej 6 miesięcy następujących po sobie – nie była 
zgłoszona jako nieruchomość zamieszkała, do zakończenia pierwszego pełnego roku kalendarzowego 
zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 
3,5 m3/miesiąc/osobę; 

6) w przypadku nieruchomości, na której prowadzone jest gospodarstwo rolne i stan zużycia wody wskazany 
w dokumentach potwierdzających ilość m3 średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok 
kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody 
wykorzystywanej na cele prowadzonego we własnym zakresie gospodarstwa rolnego i nie może być 
zainstalowany dodatkowy wodomierz, o którym mowa w pkt 2, do określenia ilości zużytej wody 
przyjmuje się 3,5 m3/miesiąc/osobę w trakcie okresu za który podano zużycie wody; 

7) w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i stan zużycia wody 
wskazany w dokumentach potwierdzających ilość m3 średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok 
kalendarzowy z nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody 
wykorzystywanej na cele prowadzonej na tej nieruchomości działalności gospodarczej i nie może być 
zainstalowany dodatkowy wodomierz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, do określenia 
ilości zużytej wody przyjmuje się 3,5 m3/miesiąc/osobę w trakcie okresu za który podano zużycie 
wody; 

8) w przypadku nieruchomości jednorodzinnych z przynależnym ogrodem, terenem uprawy, jeżeli 
nieruchomość nie może być wyposażona w dodatkowy wodomierz, o którym mowa w pkt 2 oraz 
średniomiesięczne zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań wodomierza 
głównego przekracza 14 m3 na nieruchomość i woda była zużywana na cele podlewania tego ogrodu lub 
terenu uprawy - określa się ilość zużytej wody jako 14 m3/miesiąc/nieruchomość (gospodarstwo 
domowe). 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 

2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj.  Zachodniopom. 2019 r. poz. 5072, 
5263, 5947, 6454, z 2020 poz. 2748). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dolnej Odry. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 Przewodnicząca Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej 

Odry 
 
 

Danuta Maria Ankutowicz 
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86 798

opis BILANS

BO 2020 2 549 921,97

1. styczeń -331 953,50 914 064,70 1 246 018,20 586 754,00 -659 264,20 -327 310,70
2. luty -357 474,78 701 550,92 1 059 025,70 586 754,00 -472 271,70 -114 796,92
3. marzec -292 325,47 877 897,01 1 170 222,48 586 754,00 -583 468,48 -291 143,01
4. kwiecień -4 773,98 699 437,07 704 211,05 586 754,00 -117 457,05 -112 683,07
5. maj -181 562,20 697 107,06 878 669,26 586 754,00 -291 915,26 -110 353,06
6. czerwiec -156 076,27 755 869,13 911 945,40 586 754,00 -325 191,40 -169 115,13
7. lipiec -70 746,57 856 652,31 927 398,88 586 754,00 -340 644,88 -269 898,31
8. sierpień -186 565,46 670 596,24 857 161,70 586 754,00 -270 407,70 -83 842,24
9. wrzesień -311 260,84 656 199,82 967 460,66 586 754,00 -380 706,66 -69 445,82 13 645,00

10. październik -220 292,76 654 945,15 875 237,91 586 754,00 -288 483,91 -68 191,15
11. listopad prognoza -382 000,00 515 000,00 897 000,00 586 754,00 -310 246,00 71 754,00
12. grudzień prognoza -403 401,75 643 598,25 1 047 000,00 586 754,00 -460 246,00 -56 844,25

-2 898 433,58 8 642 917,66 11 541 351,24 7 041 048,00 -4 500 303,24 -1 601 869,66 416 221,30

-348 511,61 11 192 839,63 11 541 351,24 586 754,00

Według kalkulacji rok 2020 może zamknąć się zobowiązaniem wymagalnym w kwocie około 350.000,00 zł. 

przypis pokrywa wydatki w niespełna 61% 61,01%

dochody (w tym z egzekucji opłat) pokrywają wydatki w niespełna 75% 74,89%

PRZEPŁYWY NA RACHUNKU BANKOWYM ZGDO 2020 ROK (+ prognoza przepływów X-XII) - miesięczne zużycie 

wody wg deklaracji 86.798 m3

Załącznik nr 1 do uzasadnienia uchwały nr 10/2020 z 

dnia 17 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

podsumowanie roku 2020 z 

uwzględnieniem BO 2020

= przypis - 

dochody

PRZYPIS - 

należności z 

opłat wg 

deklaracji 

DOCHODY WYDATKI
= przypis - 

wydatki

w tym dochody 

ze składek 

członkowskich 

gmin

273 978,05

128 598,25

Lp.

podsumowanie bez BO
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opis ROK 2020 

PROGNOZA 2021 

WARIANT 1: stan 

wody i koszty 

odpadów z roku 

2020

PROGNOZA 2021 

WARIANT 2: 

spadek zużycia 

wody o 4%

PROGNOZA 2021 

WARIANT 3: sadek 

zużycia wody o 4% 

i wzrost kosztów 

odbioru odpadów 

o 3%

1. 2. 3. 4. 5.

BO - bilans otwarcia 2 549 921,97 -348 511,61 -348 511,61 -348 511,61

ilość zużytej wody [M3] miesięcznie wg deklaracji 86 798,00 86 798,00 83 326,08 83 326,08

stawka opłaty z kompostownikiem 6,70 11,20 11,40 11,60
stawka opłaty bez kompostownika 7,10 11,60 11,80 12,00
przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp. 826 316,96 807 429,72 821 595,15

przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp. 151 028,52 147 487,16 149 986,94

przyjęta strata miesięczna [zł] przy 

wprowadzeniu zasadyprogu maksymalnym 14m3 

dla terenów nieskanalizowanych 

-27 169,42 -27 652,01 -28 134,59

suma opłat wg przypisu na miesiąc 950 176,06 927 264,87 943 447,50
nieściągalność opłat 8% na miesiąc 76 014,08 74 181,19 75 475,80
dochody z opłat na miesiąc 874 161,97 853 083,68 867 971,70
dochody z opłat na rok 10 489 943,67 10 237 004,17 10 415 660,44

wpływ z opłat z egzekucji w roku 2021 (założenie 

na poziomie roku 2020)
960 000,00 960 000,00 960 000,00

inne dochody (skł. członkowska zaległa + 1,00 na 

rok 2021 )
416 221,30 287 805,00 287 805,00 287 805,00

SUMA DOCHODÓW W ROKU 8 642 917,66 11 737 748,67 11 484 809,17 11 663 465,44
wydatki na odb. i zagosp. odpadów w miesiącu 787 950,00 787 950,00 810 900,00
wydatki na odb. i zagosp. odpadów w roku 9 455 400,00 9 455 400,00 9 730 800,00
pozostałe wydatki miesięczne 135 000,00 135 000,00 135 000,00
pozostałe wydatki w roku (135.000,00 zł/m-c) 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00
SUMA WYDATKÓW 11 541 351,24 11 075 400,00 11 075 400,00 11 350 800,00
różnica w roku (dochody - wydatki) -2 898 433,58 662 348,67 409 409,17 312 665,44
różnica w roku (BO + dochody - wydatki) -348 511,61 313 837,06 60 897,57 -35 846,16
brakująca kwota opłaty za m3 zużyt. wody na miesiąc 0,30 0,06 -0,04
udział kosztów administracji w systemie 14,63% 14,63% 14,27%

różnica w roku (dochód - wydatki) (-) brakująca 

kwota

Liczba ludności 

według danych 

GUS na 

-348 511,61 60 897,57 -35 846,16

Banie 6 308 -49 066,20 8 573,64 -5 046,70
Bielice 3 122 -24 284,19 4 243,33 -2 497,75
Boleszkowice 2 849 -22 160,69 3 872,27 -2 279,34
Cedynia 4 221 -32 832,66 5 737,05 -3 377,00
Dolice 7 802 -60 687,15 10 604,24 -6 241,98
Lipiany 5 832 -45 363,68 7 926,67 -4 665,88
Marianowo 3 113 -24 214,19 4 231,09 -2 490,55
Moryń 4 267 -33 190,47 5 799,57 -3 413,81
Stare Czarnowo 3 828 -29 775,75 5 202,90 -3 062,58
Warnice 3 463 -26 936,63 4 706,80 -2 770,57
razem [(-) brakująca kwota na osobę] 44 805 -7,78 1,36 -0,80

Załącznik nr 2 do uzasadnienia uchwały nr 10/2020 z dnia 17 listopada 

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłatyNa szacunki wpływ mają głównie 4 założone kryteria: 1. ilości zużywanej wody; 2. koszty odbioru odpadów; 3. stawka opłaty za m3 zużytej wody, ściągalność opłat . Zmiana 

którejkolwiek z tych wartości ma duży wpływ na końcowy wynik finansowy. W obecnym roku 2020 wydatki przewyższyły należności z opłat (przypis) o kwotę prawie 4,5 mln zł. 

Różnica została pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych (ponad 2,5 ml zł.) i składek członkowskich gmin (ponad 400 tyś zł.) oraz wpływów z egzekucji opłat (ponad 1,2 ml zł) - szacuje 

się, że na koniec 2020 r. wystąpi nadto niedobór środków na wydatki w kwocie ok. 350-400 tyś zł. W roku 2021, zgodnie z przepisami, na pewno wystąpi wzrost wydatków na 

odb. i zagosp. odpadó o wskaźnik inflacji - założono 3%. Ponadto w poniższej kalkulacji założyliśmy wpływy z egzekucji w wysokości 960 tyś. zł i nieściągalność opłat na poziomie 

8%. 

Prognozowana finansowa na rok 2021 - przy zmianie stawki od 01.01.2021 r.
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utracone zużycie wody [m3] w miesiącu, kiedy 

każde gospodarstwo zużywające powyżej 14m3 

wody zapłaciło max za 14m3

utracone 

dochody [zł] 

miesięcznie w 

zw. z zasadą 

opłata max za 

14m3 przy 
630,58 7 100,33
657,95 7 408,52
468,20 5 271,93
799,83 9 006,09
404,00 4 549,04
219,36 2 469,99
399,19 4 494,88
277,90 3 129,15
570,91 6 428,45
397,91 4 480,47

4 825,83 54 338,85
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