
 

 

UCHWAŁA NR V/27/2020 

ZGROMADZENIA MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA 

ODPADAMI 

z dnia 27 listopada 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713), art. 6j ust. 1 i 3b oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 1 i 5, ust. 3, 

ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 

2020 poz. 1439 ze zmianami) oraz § 5 ust. 1 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka 

Odpadami, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość, 

2) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów liczby 

osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty określoną w pkt 3, 

3) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 

selektywny w wysokości 27,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

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

nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny w wysokości 54,00 złotych za każdy miesiąc od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości 

mieszane), w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 

następujące stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych, w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,35 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,70 zł; 

3) pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 19,05 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,21 zł; 

5) kontener o pojemności 7000 l - w wysokości 370,43 zł 

6) worek o pojemności 120 l - w wysokości 18,19 zł. 
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2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości pojemników, ilości opróżnień oraz stawki za 

pojemnik o określonej pojemności określonej w ust. 1. 

3. Ustala się następujące stawki opłaty podwyższonej za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych,  za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości określony w ust. 1 nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 12,70 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 25,40 zł; 

3) pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 38,40 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 116,42 zł; 

5) kontener o pojemności 7000 l - w wysokości 740,86 zł 

6) worek o pojemności 120 l - w wysokości 36,38 zł. 

§ 3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych 

i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie  

z § 1 ust. 1 pkt 2 i § 2 ust. 2. 

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 181,90 zł. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 

363,80 zł. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/13/2017 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka 

Odpadami z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki, zmieniona uchwałą   

Nr I/1/2020 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w Giżycku z dnia 

12.02.202 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego z dniem 01 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Zgromadzenia  

Mazurskiego Związku  Międzygminnego - Gospodarka Odpadami 

Józef Markiewicz 
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