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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 
poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579 i z 2020 r., poz. 150, poz. 284), Rada 
Miejska w Olecku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.72.2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

1) 32 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość; 

2) 50% stawki określonej w pkt 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 9-ego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość; 

3) 20% stawki określonej w pkt 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10-go i każdego następnego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny 
w wysokości: 

1) 16 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość; 

2) 50% stawki określonej w pkt 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 9-ego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość; 

3) 20% stawki określonej w pkt 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10-go i każdego następnego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 czerwca 2020 r.  
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Uzasadnienie

Od 1 kwietnia 2020 r. nastąpi znaczny wzrost kosztów za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w ramach
świadczonych usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

Na podstawie cennika stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/20 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku z dnia 12 marca 2020 r. koszt utylizacji na składowisku odpadów
komunalnych niesegregowanych (odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny) od 1 kwietnia 2020 r. znacząco
wzrośnie - do 452,52 zł za tonę. Poprzednia stawka wynosiła 381,99 zł za tonę, co stanowi wzrost o 18,46 %, wzrośnie
także koszt utylizacji odpadów ulegających biodegradacji – mokrych - ze stawki 221,40 zł za tonę do 261,36 zł za tonę,
odpadów – suchych – z 291,60 zł za tonę do 345,60 zł za tonę, odpadów wielkogabarytowych z 291,60 zł za tonę do
344,08 zł za tonę, odpadów zbieranych w sposób selektywny – popiołu – z 291,60 zł za tonę do 344,08 zł za tonę oraz
koszt utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 2z 01 35 ze
stawki 291,60 zł za tonę do 381,99 zł za tonę.

Przy określeniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wzięto
pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych,
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów, obsługa administracyjna systemu, zakup materiałów).

Zgodnie z art. 6 k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.): „Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości
nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy…”

W wyniku tego ustala się stawkę opłat z nieruchomości zamieszkałych w wysokości:

- 16 zł od osoby/ miesiąc, za odbiór odpadów segregowanych,

- 32 zł od osoby/miesiąc za odbiór odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny, zgodnie z w/w artykułem 6 k
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – stawka dwukrotnie wyższa od segregowanej.
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