INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późń. zm.) Urząd Miasta Szczytno informuje, że
na podstawie Uchwały Nr XV/120/2020 podjętej przez Radę Miejską w Szczytnie z dnia
16.01.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności od
właścicieli nieruchomości od 1 marca 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.
1. W zawiązku z powyższym ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
a) dla nieruchomości zamieszkałych:
• 18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, płaci właściciel nieruchomość zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, który posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne;
b) dla nieruchomości nie zamieszkałych (np. działalności gospodarcze, instytucje, banki), gdzie
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 w wysokości:
• 18,00 zł o pojemności 120 l;
• 164,00 zł o pojemności 1100 l;
• 1049,00 zł o pojemności 7000 l;
• 2099,00 zł o pojemności 14000 l z odpadami sprasowanymi.
W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych,
to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym fakcie
władze gminy. Burmistrz Miasta ma obowiązek określić w drodze decyzji podwyższoną opłatę za
odpady zmieszane, będzie to:
a) 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych;
b) dla nieruchomości nie zamieszkałych w wysokości:
• 36,00 zł o pojemności 120 l;
• 328,00 zł o pojemności 1100 l;
• 2098,00 zł o pojemności 7000 l;
• 4198,00 zł o pojemności 14000 l z odpadami sprasowanymi.
Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na
wyodrębnionym rachunku bankowym, który przeznaczony jest tylko i wyłącznie na cele związane z
pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami
wykazała, że konieczna dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania
zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami w naszej gminie, na przestrzeni tych kilku lat sukcesywnie wzrastają.
Opłaty za gospodarowanie odpadami powinny być ustalone w takiej wysokości, aby
bilansować system finansowania odbioru i utylizacji odpadów. Nadmienić należy, że

podwyżka opłat w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie Gminy, a kosztów wywozu
śmieci nie można pokryć ze środków budżetu Gminy.
Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem wzrostu kosztów zagospodarowania
odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów ZGOK w Olsztynie oraz wzrostem
kosztów odbioru odpadów.
Również z roku na rok mieszkańcy generują coraz więcej odpadów. Wzrost ilości odpadów
zmieszanych, których koszty zagospodarowania także rosną, w znacznym stopniu przekłada się na
obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Pamiętajmy, że im więcej
śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie, im więcej
nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe będą koszty.
Wszystkie te czynniki przekładają się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym
idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu. Obecnie wpływy nie są wystarczające,
aby spełnić powyższe zadania, w związku z tym podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy w całości pokrywać ze środków
uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Istnieje
ustawowy obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na
poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Bez podwyżki opłat za gospodarowania odpadami w budżecie Gminy brakowałoby
środków, aby zapłacić za wywóz i za gospodarowanie śmieci.
Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się
z koniecznością składania nowych deklaracji chyba, że właściciele nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą chcieli kompostować bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, i uzyskać z tego powodu
przysługującą ulgę.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej i nie zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych
w deklaracji.
Powyższe zawiadomienie zostanie dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej
opłaty tzn. przed 15 marca 2020 r.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości
podanej w zawiadomieniu.
Nowa stawka opłaty nie zmienia terminu i sposobu płatności, co oznacza, że za dany miesiąc
płacimy bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca na numer konta jak dotychczas: 07 1160
2202 0000 0002 4058 9196.
W związku z wejściem w życie obowiązkowej segregacji odpadów i brakiem wyboru sposobu
postępowania z odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, którzy mieli zadeklarowany
nieselektywny odbiór odpadów mają obowiązek złożenia do dnia 31.01.2020 r. nowej deklaracji
na odpady.

