
UCHWAŁA NR XIII/83/19
RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości 
stawki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Tolkmicko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. 
poz.506) oraz art. 6k ust.1 i ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, 730 i 1403) uchwala się, co następuje:                                     

§ 1. 1. Jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybiera się liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca określonej w ust.3 
lub ust.4

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca 

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości: 30,00zł 

4. Jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w wysokości:15,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Tolkmicko, na których powstają odpady 
komunalne, gdy  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości: a.54,00 zł za pojemnik 
o pojemności 120 litrów,b.102,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,c.283,00 zł za pojemnik 
o pojemności 1100 litrów.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Tolkmicko, na których powstają odpady 
komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: a.27,00 zł za pojemnik o pojemności 
120 litrów,b.51,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,c.144,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów.

§ 3. Stawki opłat, o których mowa w § 2 ust1 i 2, są stawkami za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 5.  Traci moc uchwała  NR XXXIV/221/17  Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 24 lutego 2017 roku  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki 
i opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tolkmicko 
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017r, poz 1076).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Osmański
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UZASADNIENIE: 

 Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności spowodowana 

jest tym, że stawki jakie były przejęte są za niskie i nie pokrywają w całości kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami.  

 Zaproponowane w projekcie nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przedstawiają się następująco: 

1.NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE: 

a) Zmiana z 12,00 zł na 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) Zmiana z 20,00zł na 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

2.NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE: 

 

a) Nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nieruchomości, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

POJEMNIK STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 

PROJEKT 

ZMIANY STAWKI 

120 l 33,00 54,00 

 240 l 55,00 102,00 

1100 l 154,00 283,00 

 

Wprowadzenie dwukrotnie wyższych stawek za odpady zbieranie w sposób nieselektywny mają 

przyczynić się do zwiększenia chęci do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców jak 

i nieruchomości niezamieszkałe na terenie Gminy Tolkmicko. 

Przy ustalaniu powyższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę: 

 liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

  liczbę zdeklarowanych pojemników przez właścicieli nieruchomości niezamieszkujących, objętych 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

  ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Tolkmicko,  

 koszty odbioru i transportu odpadów. 

 W związku w powyższym, podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

POJEMNIK STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 

PROJEKT 

ZMIANY STAWKI 

120 l 22,00 27,00 

240 l 42,00 51,00 

1100 l 118,00 144,00 
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