
Tekst ujednolicony uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności został opracowany na podstawie poniższych aktów 

prawnych: 

1. Uchwała Nr XVII.173.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z 2020 r. poz. 2337) 

2. Uchwała Nr 0102-243/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 3036) 

3. Uchwała Nr XXII.218.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 4254) 

4. Uchwała Nr XXX.299.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 2049) 

5. Uchwała Nr XXXV.349.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności 

(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 4078) 

6. Uchwała nr XXXIX.395.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 984) 

Wersja od: 17 marca 2022 r.  

Wejście w życie: 1 lipca 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA Nr XVII.173.2020 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6j ust. 2 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 

oraz 4a 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 Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1.   

1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

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

gospodarstwa domowego oraz od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; 1,3 

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

gospodarstw domowych w danej nieruchomości oraz stawek opłat, określonych w pkt 3; 

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

selektywny w wysokości 58,00 zł za każde gospodarstwo domowe zamieszkujące daną nieruchomość; 

4) właścicielom nieruchomości, którzy dokonają wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;1,2,3 

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

mieszkańców zamieszkujących dany lokal mieszkalny oraz stawki opłaty o której mowa w pkt 4. 

2. Ilekroć w uchwale mowa o gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione 

lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu lub zabudowie jednorodzinnej, utrzymujące się lub 

nieutrzymujące się wspólnie. 

3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stawki opłat, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4 dotyczą liczby mieszkańców zamieszkujących dany lokal mieszkalny. 1 

4. W przypadku nieruchomości, dla której zastosowano metody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tej nieruchomości stanowić będzie sumę opłat 

obliczonych zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 1 pkt 5. 1 



 

§ 2. 1 

Ustala się częściowe zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

w wysokości: 

1) 2,00 zł od gospodarstwa domowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 

2) 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość od opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4. 

 

§ 3.   

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 6,30 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,60 zł; 

3) pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 34,90 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł; 

5) kontener o pojemności KP-7 - w wysokości 370,30 zł. 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy stanowi: 

6) iloczyn ilości pojemników, ilości opróżnień oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności określonej 

w ust. 1. - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności; 

7) iloczyn ilości pojemników, ilości opróżnień oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności określonej 

w ust. 1. - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności. 

§ 4. 

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 oraz § 3 ust. 2. 

§ 5. 1,4 (uchylony) 

 

§ 6. 1,4 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości dwukrotności 

stawki określonej w § 1, § 3 ust. 1. 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 8. 

Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXVI.290.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. 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, 

2) uchwała Nr XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 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, 

3) uchwała Nr XIII.121.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę 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 

rekreacyjnowypoczynkowe. 

 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

1 Zmiany wprowadzone uchwałą nr XXII.218.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej 

pojemności 

2 Zmiany wprowadzone uchwałą nr XXX.299.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności 

3 Zmiany wprowadzone uchwałą nr XXXV.349.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej 

pojemności 

4 Zmiany wprowadzone uchwałą nr XXXIX.395.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 


