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z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez.........................

UCHWAŁA NR....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia .................... 2022 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 2022 r. póz. 559 zpóźn. zm.) art. oust. 2 i4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
następuje:

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

l) 40,00 zł za Im3 - przy odległości do 10 km od stacji zlewnej;
2) 50,00 zł za Im3 - przy odległości powyżej 10 km od stacji zlewnej.

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

l) 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) - 16,00 zł,

b) 120 l (0,12 m3)-32,00 zł,

c) 240 l (0,24 m3) - 64,00 zł,

d) 360 l (0,36 m3) - 96,00 zł,

e) 660 l (0,66 m3)-l 76,00 zł,

f) 1100 l (1,1 m3)-291,00 zł;

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wykonuje obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny określa się wyższą stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika
o pojemności:

a) 60 l (0,06 m3) - 32,00 zł,
b) 120 l (0,12 m3)-64,00 zł,
c) 240 l (0,24 m3) - 128,00 zł,
d) 360 l (0,36 m3)-192,00 zł,
e) 660 l (0,66 m3)-3 52,00 zł,
f) 1100 l (1,1 m3)-582,00 zł.



§ 3. Stawki opłat określone w § l i § 2 zawierają należny podatek od towarów i ushig w wysokości
określonej w odrębnych przepisach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§5. Traci moc uchwała nr XVIII/294/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2020 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 jej 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 niemchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy związana jest z wzrostem kosztów odbioru,
transportu i zagospodarowania zarówno odpadów komunalnych jak również nieczystości ciekłych.
Podwyżka górnych stawek opłat konieczna jest z uwagi na wzrost kosztów pracy, energii, paliw oraz
inflacją.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

taw Kielar
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