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UCHWAŁA NR NR XV/112/2016
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 28 kwietnia 2016 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 2016 poz. 446) oraz art. 6k ust 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty określonej w §1.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,37 zł miesięcznie od osoby
zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby
pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości o określonej pojemności oraz
stawki opłaty określonej §2.
2. Ustala się stawkę opłaty za odbiór jednego pojemnika na nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny:
a) o pojemności 120L

- w wysokości 12,37 zł.

b) o pojemności 1100 L

- w wysokości 113,40 zł.

c) kontener KP-7

- w wysokości 721,60 zł.

d) kontener sprasowany KP-7

- w wysokości 1443 zł.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za odbiór jednego pojemnika z odpadami komunalnymi na
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) o pojemności 120L

- w wysokości 15,00 zł.

b) o pojemności 1100 L

- w wysokości 136,00 zł.

c) kontener KP-7

- w wysokości 866,00 zł.
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- w wysokości 1983,00 zł

§ 3. 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 o określonej pojemności oraz
odpowiednio stawki opłaty określonej w §2.
§ 4. 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 w §1.
§ 5. 1. Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku stanowi iloczyn średniej ilości
odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze gminy miejskiej Szczytno, wyrażonej w liczbie
pojemników oraz odpowiednio stawki opłaty określonej w §2.
2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty o której mowa w ust. 1, w wysokości 123,70 zł za rok, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty o której mowa w ust. 1, w wysokości 150,00 zł za rok, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/179/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 120L, KP-7.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego
i wchodzi w życie od 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

