
 

 

UCHWAŁA NR XV/120/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 6c ust. 1  

oraz 6j ust. 1,3, ust. 4a, art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt.1, ust. 3, ust. 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Szczytnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Miejskiej Szczytno w wysokości 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość.   

§ 2.  Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 

36,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. 1. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako stanowiącą iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 

lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz 

stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

2. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności: 

a) 18,00 zł o pojemności 120 l;   

b) 164,00 zł o pojemności 1100 l; 

c) 1049,00 zł o pojemności 7000 l; 

d) 2099,00 zł o pojemności 14000 l z odpadami sprasowanymi.     

§ 4. Ustala się następujące stawki opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości: 

a) 36,00 zł o pojemności 120 l;   

b) 328,00 zł o pojemności 1100 l; 

c) 2098,00 zł o pojemności 7000 l; 

d) 4198,00 zł o pojemności 14000 l z odpadami sprasowanymi. 
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§ 5. Na nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałych i w części nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat stanowiących iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 1 oraz iloczyn ilości pojemników lub worków o określonej 

pojemności oraz odpowiednio stawki za pojemnik lub worek określonej odpowiednio w § 3 ust. 2 lub § 4. 

§ 6. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, 

o której mowa § 1. 

§ 7. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 2,00 zł miesięcznie za każdego członka 

rodziny od kwoty podstawowej, co powoduje, że w takim przypadku stawka miesięczna od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 16,00 zł.   

3. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje, dotyczące posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 

- nie posiada kompostownika przydomowego lub 

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

- uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie 

dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym; 

burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może 

ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja 

o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga to złożenia nowej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 8. Traci moc uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Szczytnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz 

stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.  

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w  życie z dniem 1 marca 2020 r.   

Przewodniczący Rady 

Tomasz Łachacz 
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