
 

ZAWIADOMIENIE 
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązującej od 1 maja 2018 roku 
 
 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Puck zawiadamia, że od dnia 1 maja 2018 roku 
obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W dniu 1 marca 2018 roku Rada Gminy Puck podjęła uchwałę nr XLIX/23/18 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 roku, poz. 1152). 
 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck obowiązują od 1 
maja 2018 roku i wynoszą: 
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (kalkulacja stawki znajduje się poniżej): 

 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób 
selektywny, 

 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób 
selektywny. 

DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi: 

 200,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny, 

 352,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

 
 

1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób 
podanych w deklaracji i nowej stawki opłaty. 

2. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe również otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

3. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela 
nieruchomości. 

4. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy 
wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Puck bądź u sołtysa, w 
terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc. 

5. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc maj i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do 
wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 maja 2018 roku. 

6. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy 
właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych 
przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
 
PRZYPOMINAM 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za odpady np.: zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, sprzedaż lub 
kupno domu, zmiana sposobu zbierania odpadów (selektywne/zmieszane) poprzez złożenie nowej deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
 
Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, pokój nr 44 oraz pod numerem telefonu 58  673 56 38. 
 

 
 

                            Wójt Gminy Puck 
                         Tadeusz Puszkarczuk 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności 

dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest znacznym 
wzrostem kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od 
mieszkańców Gminy Puck. 
 

W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłoniono 
Wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę w wysokości 8 238 456,00 zł za realizację zadania przez 
okres 2 lat. Dla porównania, dotychczas poniesiony koszt odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych zgodnie z obowiązującą w okresie 01.01.2015 roku – 31.12.2017 roku umową wyniósł 
5 716 661,77 zł. 

Wskazać należy także, że zgodnie z założeniami zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi ma charakter samofinansujący się. Oznacza 
to, że wszystkie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być pokrywane z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców. 
Koszty funkcjonowania systemu obejmują: 

 koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 koszty obsługi administracyjnej systemu, 

 koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
 

Poniżej przedstawiona jest kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dokonana w oparciu o ponoszone przez Gminę Puck koszty. 
 
 
 
 

KALKULACJA 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 
Dane stanowiące podstawę do ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

1. Koszty odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych: 

 zmieszanych odpadów komunalnych                                                               1 836 918,00 zł / rok 

 odpadów surowcowych (szkło, tworzywa sztuczne, papier)                        1 081 350,00 zł / rok 

 odpadów ulegających biodegradacji                                                                 1 004 400,00 zł / rok 

 odpadów wielkogabarytowych                                                                             158 760,00 zł / rok 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                                               37 800,00 zł / rok 
 

2. koszty obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zagospodarowania 
 odpadów zebranych w punkcie                                                                                        60 264,00 zł / rok 
 

3. usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  
i magazynowania                                                                                                                 10 500,00 zł / rok 
 

4. koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów                                                           30 000,00 zł / rok 

 kampania informacyjno-edukacyjna e zakresie właściwego postępowania 
 z odpadami komunalnymi                                                                                           8 000,00 zł / rok 

 koszty administracyjne obsługi systemu (formularze deklaracji, ulotki, wezwania,  
upomnienia, windykacja, wynagrodzenia pracowników)                                  280 070,00 zł / rok 

 

5. liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji (stan na dzień 31.12.2017 roku)                  23 612 osób 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wysokość rocznych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi: 

Razem koszty (1+2+3+4) = 4 508 062,00 zł / rok 
 
Wysokość miesięcznych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi: 

4 508 062,00 zł : 12 m–cy = 375 671,83 zł / 1 m – c 
 
 
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,  JEŻELI ODPADY SĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY : 

375 671,83 zł / 1 m-c : 23 612 osób = 15,91 zł  tj. 16,00 zł / 1 osobę / m-c 
(po zaokrągleniu zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa) 

 
 
 
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, JEŻELI ODPADY NIE SĄ ZBIERANE W SPOSÓB 
SELEKTYWNY: 

(zgodnie z art.6k ust. 3 rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
odpady nie są zbierane w sposób selektywny) 
 
ustala się wyższą o 75 % stawkę opłaty dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny, tj. 
75 % stawki 16,00 zł = 12,00 zł 
16,00 zł + 12,00 zł = 28,00 zł / 1 osobę / m-c 

 
 
 
PODSUMOWANIE: 
 

 16,00 zł / 1 osobę / m-c  - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
zbierane są w sposób selektywny   
 

 28,00 zł / 1 osobę / m-c  - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są 
zbierane w sposób selektywny  

 


