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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 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 Miejska w Kluczborku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych: 

1) 35,00 zł za 1m3 - przy odległości do 10 km od stacji zlewnej; 

2) 45,00 zł za 1m3 - przy odległości powyżej 10 km od stacji zlewnej. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy: 

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny określa  się górną stawkę opłaty za 
jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności: 

a) 60 l (0,06 m³) – 14,00 zł; 

b) 120 l (0,12 m³) – 28,00 zł; 

c) 240 l (0,24 m³) –  55,00 zł; 

d) 360 l (0,36 m³) –  83,00 zł; 

e) 660 l (0,66 m3) –   152,00 zł;    

f) 1100 l (1,1 m³) –   253,00 zł. 

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny określa  się wyższą stawkę opłaty za 
jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności: 

a) 60 l (0,06 m³) – 28,00 zł; 

b) 120 l (0,12 m³) – 55,00 zł; 

c) 240 l (0,24 m³) –  110,00 zł; 

d) 360 l (0,36 m³) –  166,00 zł; 

e)  660 l (0,66 m3) –  304,00 zł;       

f) 1100 l (1,1 m³) –  506,00 zł. 

§ 3. Stawki opłat określone w § 1 i § 2 zawierają  należny podatek od towarów i usług w wysokości 
określonej w odrębnych przepisach. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Podjęcie przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jeśli chodzi o nieczystości ciekłe
jest związane ze zmianą cen na stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej, w
związku z czym należy zaktualizować górne stawki za odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości. Natomiast jeśli chodzi o określenie górnych stawek opłat za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jest to związane z
nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2019r. poz. 2010 z późn.zm.). Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem powołanej ustawy o
uczestnictwie właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w gminnym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi decydowała rada gminy w drodze uchwały (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). Rada
Miejska w Kluczborku podjęła taką uchwałę 29 października 2012r. Nr XXVI/275/12. Wraz z jej
podjęciem, właściciele takich nieruchomości zostali włączeni do systemu gospodarki odpadami
zorganizowanego przez gminę. Dotychczasowy mechanizm uległ zasadniczej zmianie, na
podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca). Nowododany art. 6c ust. 2c u.c.p.g.
wprowadza zasadę dobrowolności uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w
gminnym systemie odpadowym. Zgodnie z powyższą regulacją, zgoda na przystąpienie
do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych będzie następowała
dobrowolnie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

Brak stosownych przepisów przejściowych w przedmiotowej kwestii, powoduje szereg
wątpliwości w jaki sposób należy rozwiązać problem przedmiotowych nieruchomości, w sytuacji
gdy w chwili wejścia w życie nowych przepisów ustawy t.j. 6 września 2019r., gminny system
obejmował wszystkie takie nieruchomości. Przepis mówi jedynie o przystąpieniu do
zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych, a o wystąpieniu
(rezygnacji) z tego systemu, w przypadku gdy w momencie wejścia życie nowelizacji ustawy
nieruchomości niezamieszkałe są nim objęte, przepisy ustawy nowelizującej nie stanowią.

Natomiast, przepis przejściowy, to jest art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2019.,poz.1579), stanowi, „że umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także
umowy na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawarte przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.”
W związku z powyższym, na podstawie dostępnych opinii prawnych, możliwość złożenia zgody
lub rezygnacji z uczestnictwa w systemie gminnym na terenie naszej Gminy może nastąpić dopiero
po zakończeniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, która kończy się 31 grudnia 2022r. Tak więc właściciele nieruchomości
niezamieszkałych objętych systemem, będą obsługiwani przez Gminę na dotychczasowych
zasadach. Z kolei, właściciele nieruchomości, którzy dopiero uruchamiają działalność gospodarczą
na terenie naszej Gminy powinni składać oświadczenie w formie zgody o przystąpieniu do
systemu. Jeśli tej zgody nie złożą, pozostają poza systemem i będą zobowiązani do podpisania
indywidualnej umowy na zasadach określonych w art.6 ust.1, pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

W związku z powyższym konieczne jest określenie górnych stawek opłat od właścicieli
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nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, z uwagi na brak zgody na przystąpienie do systemu
zorganizowanego przez Gminę.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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