
 

 

UCHWAŁA NR XXVI.290.17 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  

oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b, ust. 3c, art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2a i 3, 

art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2016 poz. 250 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Dla nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

ilości pojemników oraz stawki opłaty ustalonej w § 3. 

3. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uchwala 

się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane 

jedynie przez część roku, w wysokości ustalonej w § 4. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób 

selektywny w wysokości: 

1) 11,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość, 

2) 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5. do 9. mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 

3) 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10. i każdego następnego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość, 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób 

nieselektywny w wysokości: 

1) 13,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość, 

2) 3,00 zł od każdego mieszkańca w przypadku 5. do 9. mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
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3) 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10. i każdego następnego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość, 

§ 3. 1.  Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 15,00 zł, 

2) o pojemności 200 l – 240 l – w wysokości 20,00 zł, 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 85,00 zł, 

4) pojemnik typu KP–7 – w wysokości 245,00 zł, 

5) worek 60 – 80L  – w wysokości 12,00 zł, 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości: 

1) o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 19,00 zł, 

2) o pojemności 200 l – 240 l – w wysokości 29,00 zł, 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 116,00 zł, 

4) pojemnik typu KP–7 – w wysokości 404,00 zł, 

5) worek 60 – 80L  – w wysokości 13,00 zł, 

§ 4. 1.  Ustala się stawkę opłaty ryczałtowej w wysokości 31,00 zł za dany rok kalendarzowy od domku lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. W 2017 roku ustala się stawkę opłaty ryczałtowej w wysokości 

20,00 zł za dany rok kalendarzowy od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

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

2. Ustala się stawkę opłaty ryczałtowej w wysokości 50,00 zł za dany rok kalendarzowy od domku 

 lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. W 2017 roku ustala się stawkę opłaty ryczałtowej w wysokości 

40,00 zł za dany rok kalendarzowy od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

3. W przypadku gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych, o których mowa 

w ust. 1 opłatę stanowi iloczyn ilości domków letniskowych oraz ryczałtowej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi określonymi w § 4 ust. 1 i 2. 

4. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę. 

§ 5.  W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałej 

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

opłata za gospodarowanie odpadami stanowić będzie sumę iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 oraz iloczynu ilości pojemników o określonej pojemności 

i stawki określonej w § 3. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.  

§ 7.  Traci moc Uchwała NR XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wyjątkiem § 1 ust. 2 i 3 uchwały, które wchodzą w życie z dniem 

01 czerwca 2017 r. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Dariusz Wasilewski 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 540


		2017-02-06T10:52:18+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




