
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/522/21 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz stawek opłat za pojemniki i worki o określonej pojemności 

Na podstawie art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2a oraz ust. 3, ust. 4 i 4a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 i poz. 2361) 

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 8,40 zł za 1 m
3 
zużytej wody miesięcznie. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 25,20 zł za 1 m
3 

zużytej wody 

miesięcznie. 

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości,  

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, w wysokości 50,00 zł za rok od nieruchomości. 

§ 4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

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

rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości 150,00 zł za rok od nieruchomości. 

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki za pojemnik o określonej pojemności: 

1) 4,23 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l; 

2) 5,82 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 l; 

3) 12,69 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l; 

4) 58,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l; 

5) 370,36 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika KP-7. 

2. Ustala się następujące stawki opłaty za worek o określonej pojemności: 

1) 12,12 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 80 l; 

2) 18,19 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 l. 
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§ 6. 1. Ustala się następujące stawki opłaty podwyższonej za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli 

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

w wysokości: 

1) 12,69 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l; 

2) 17,46 zł jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 l; 

3) 38,07 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l; 

4) 174,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l; 

5) 1111,08 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika KP-7. 

2. Ustala się następujące stawki opłaty podwyższonej za worek o określonej pojemności, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) 36,36 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 80 l; 

2) 54,57 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 l. 

§ 7. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 i poz. 2400). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 5 zł za każdego członka rodziny 

wielodzietnej zamieszkującego na danej nieruchomości miesięcznie. 

§ 8. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 0,40 zł za 1 m
3 

zużytej wody 

miesięcznie. 

§ 9. Tracą moc: 

1) uchwała nr XIV/231/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności 

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5367); 

2) uchwała nr XXVI/457/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę  

nr XIV/231/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. 

Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 4450). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z wyjątkiem § 3 i  § 4, które wchodzą w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 

Robert Szewczyk 
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UZASADNIENIE 

 

W oparciu o art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.), rada gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy i ustala stawkę takiej opłaty oraz 

stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Na mocy uchwały nr XXI/359/20 Rady Miasta 

Olsztyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 

2021 r. wysokość opłaty będzie stanowiła iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty,  

o której mowa poniżej. 

Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy u.c.p.g. z pobranych opłat gmina jest zobowiązana pokryć koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Obowiązujące od kwietnia 2019 r. do końca 2020 r. na terenie gminy Olsztyn stawki opłat pozwoliły na 

sfinansowanie kosztów obsługi całego systemu w tym okresie. 

W roku 2021 prognozowane są dalsze wzrosty kosztów, na które składają się: 

- koszt zagospodarowania odpadów w ZGOK, 

- zmniejszone wpływy z opłat za nieruchomości niezamieszkałe z tytułu ustawowego limitu wysokości stawek, 

- koszt wywozu odpadów (wzrost płacy minimalnej). 

Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy u.c.p.g. stawki za pojemniki i worki określonej pojemności, jakie ponoszą 

właściciele nieruchomości niezamieszkałych, mimo że nie pokrywają faktycznych kosztów zagospodarowania 

odpadów pochodzących z tego rodzaju nieruchomości, pozostaną na niezmienionym poziomie (uchwała  

nr XXVI/457/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 października 2020 r.). 

Należy zaznaczyć, że przygotowywana obecnie nowelizacja  ustawy u.c.p.g. (projekt Ministra Klimatu 

i Środowiska z dn. 29 grudnia 2020 r.) zakłada wyższe maksymalne dopuszczalne wysokości stawek. Po jej 

wejściu w życie możliwe będzie przyjęcie stawek za pojemniki i worki w wysokości pozwalającej na 

zbilansowanie kosztów i wpływów z nieruchomości niezamieszkałych. 

Mając na uwadze powyższe założenia koszt funkcjonowania systemu dla terenów zamieszkałych przez 

9 miesięcy obowiązywania stawki (od kwietnia) w 2021 r. oszacowano na 36 855 006,35 zł. 

Wg danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie zużycie wody na cele bytowe  

w 2020 r. w okresie 9 miesięcy wynosiło 4 382 027,25 m
3.
 

Na tej podstawie stawkę opłaty w odniesieniu do 1 m
3
 zużytej wody  określono w wysokości 8,40 zł. Ilość 

zużytej wody zostanie ustalona na podstawie faktury wystawionej przez PWiK. 

W oparciu o art. 6k ust. 4 ustawy u.c.p.g. rada gminy może zwolnić w całości lub w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

w części dotyczącej rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny. Zwolnienie to zwiększono do 5 zł miesięcznie za każdą osobę spełniającą powyższe wymaganie. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy u.c.p.g., rada gminy jest zobowiązana wprowadzić zwolnienie w części 

z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej kompostujących bioodpady 

w kompostownikach przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi  

z gospodarstw domowych. Dostosowując wysokość zwolnienia do nowej metody określania wysokości opłaty 

ustalono je w kwocie 0,40 zł w odniesieniu do 1 m
3
 zużytej wody. 
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Na mocy art. 6j ust. 3b ustawy u.c.p.g., Gmina została zobowiązana do wyliczenia rocznej stawki ryczałtowej 

dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wobec oczekiwanego wzrostu kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stawki te ulegną zmianie. Ponieważ nie 

mogą one wejść w życie w trakcie roku, gdyż obowiązują w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia i obliczane są 

w formie ryczałtu za cały rok, termin ich wejścia w życie określono na 1 stycznia 2022 r. 

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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