
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawek opłat za 
pojemniki o określonej pojemności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 6k ust. 1, ust. 2a 
pkt 1, ust. 3, art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny w wysokości:

1) 10,60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość,

2) 6,56 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość,

3) 0,65 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości:

1) 18,38 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość,

2) 10,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość,

3) 1,97 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stawki opłat, o których 
mowa w § 1 i 2 dotyczą liczby mieszkańców zamieszkujących samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

§ 4. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące 
stawki opłaty za:

a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l – w wysokości 8,53 zł,

b) Pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 17,06 zł,

c) Pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 77,42 zł,

d) Pojemnik o pojemności  5÷10 m ³ – w wysokości 506,51 zł.

§ 5. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższe 
stawki opłaty za:

a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l – w wysokości 12,46 zł,

b) Pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 24,93 zł,

c) Pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 111,54 zł,

d) Pojemnik o pojemności  5÷10 m ³ – w wysokości 721,71 zł.

§ 6. Stawki opłat, o których mowa w § 4 i 5, są stawkami za jednokrotne opróżnienie pojemnika.



§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/430/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki 
o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz. 6).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak



Uzasadnienie

W związku z radykalnym wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzonych rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. oraz w związku ze zmianą cennika Zakładu Utylizacji Odpadów sp.

z o. o. w Elblągu za odpady przekazywane do składowania, proponuje się zmianę stawek opłat za

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

określonych uchwałą nr XXII/430/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska powodują wzrost kosztów ZUO

o ok. 2,3 mln zł w 2018 r. oraz o dalsze ok. 0,6 mln zł w roku 2019. Skutki finansowe w wydatkach budżetu

Miasta wyniosą ok. 1,1 mln zł w przypadku wprowadzenia zmiany cennika ZUO od 01.06.2018 r. oraz ok.

1,8 mln zł w układzie całorocznym.

Skutek finansowy podwyżki opłaty dla poniższych gospodarstw domowych segregujących odpady
wyniesie w przypadku:

1) 3 osobowej rodziny 3,30 zł - opłata miesięczna obecnie wynosi 28,50 zł, po podwyżce 31,80 zł.

2) 4 osobowej rodziny 4,40 zł - opłata miesięczna obecnie wynosi 38,00 zł, po podwyżce 42,40 zł.

3) 6 osobowej rodziny 5,64 zł – opłata miesięczna obecnie wynosi 49,88 zł, po podwyżce 55,52 zł.

Skutek finansowy podwyżki opłaty dla poniższych gospodarstw domowych nie segregujących odpady
wyniesie w przypadku:

1) 3 osobowej rodziny 5,25 zł - opłata miesięczna obecnie wynosi 49,89 zł, po podwyżce 55,14 zł.

2) 4 osobowej rodziny 7,00 zł – opłata miesięczna obecnie wynosi 66,52 zł, po podwyżce 73,52 zł.

3) 6 osobowej rodziny 9,00 zł – opłata miesięczna obecnie wynosi 85,52 zł, po podwyżce 94,52 zł.




