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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku, uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXVI/275/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą  od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Kluczborku w dniu 29 października 2012 r. podjęła uchwałę Nr
XXVI/275/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Podjęcie powołanej uchwały
nastąpiło w obowiązującym uprzednio stanie prawnym tj. w oparciu o zapis art.6c ust.2 ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o treści :„Rada gminy
może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.” Zasadniczo treść przywołanego art.6c ust.2 ustawy nie uległa zmianie i w
przywołanym brzmieniu obowiązuje do dnia dzisiejszego. Jednakże w dniu 6 września 2019 r.
weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1579). Nowelizacja ta zakłada m.in.
zmianę polegającą na możliwości wyłączenia się właściciela nieruchomości niezamieszkałej z
systemu zorganizowanego przez Gminę i to nawet w przypadku postanowienia przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zatem, po
nowelizacji ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
(z wyłączeniem nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe) do zorganizowanego przez gminę systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody
właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Wobec powyższego, aktualnie Gmina
Kluczbork nie ma możliwości stworzenia jednolitego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uzasadniając konieczność podjęcia niniejszej uchwały stwierdzić należy, że podstawowym i
zasadniczym powodem jej podjęcia, a zatem faktycznego zaprzestania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne jest konieczność zapewnienia samofinansowania się sytemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z uchwałą Nr LVI/548/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018r. w
sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty, obecnie obowiązująca stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100l
wynosi 170,00zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) oraz
280,00zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Po ostatniej podwyżce cen w Instalacji Komunalnej w Gotartowie szacuje się, że koszt
jednorazowego odbioru i zagospodarowania pojemnika 1100l z odpadami komunalnymi
zmieszanymi wynosi około 264zł. Jednakże na tle zapisu znowelizowanej ustawy, od dnia
opublikowania obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , opłata za pojemnik o
pojemności 1100l nie może przekroczyć kwoty 61,40zł ( dotychczas 58,21zł ) .Wynika to z faktu
ustawowego ograniczenia wysokości maksymalnej opłaty do wysokości 3,2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów.
Miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020r. wyniósł 1.919,00zł
(obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r.).
Obowiązujące aktualnie stawki za pojemnik o pojemności 1100l wynikają z faktycznie
ponoszonych i skalkulowanych przez Gminę kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, tak więc pozostawienie aktualnego modelu gospodarowania odpadami
komunalnymi doprowadzi do niedających się przewidzieć skutków finansowych. Gmina
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otrzymując bowiem za pojemnik o pojemności 1100l jedynie opłatę w wysokości 61,40zł,
musiałaby dopłacić, tj. ponosiłaby opłaty na rzecz firmy odbierającej odpady od właścicieli
nieruchomości w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą stawką za 1Mg odpadów. Takie
rozwiązanie mogłoby spowodować destabilizację całego systemu gospodarowania odpadami, w
związku z zaistniałym brakiem samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami. W tym
stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

Id: E52966E4-831B-45F3-98AD-D66AA25818AC. Projekt Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

