
                                  PROJEKT 
 

 
UCHWAŁA NR ……………/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU  

z dnia  27 października 2015 r. 

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 6k ust. 1, 2a i 3 oraz art. 6j ust. 2a , 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) Rada 
Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się, Ŝe opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość.  

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1, 2 , 3 lub 4. 

3. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi  
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić 
będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności i  stawki opłaty za pojemnik określonej  
w § 3 ust. 1 lub 2.  

5. Liczba pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości o 
charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie sumę opłat określonych 
zgodnie z ust. 2 i ust. 4 

7. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość i liczba pojemników na odpady oraz ich 
pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

8. Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi  
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych  nieruchomościach na terenie 
gminy oraz stawki opłaty określonej w § 3 ust. 1 lub 2. 

9. Roczna opłata ryczałtowa ustalana będzie na podstawie deklaracji  o wysokości rocznej opłaty 
ryczałtowej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku. 

10. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 3, 5, 7 i 9 określa odrębna uchwała.  



§ 2.1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w 
wysokości 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 
2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji, dla 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 11,00 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca. 
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji są 
kompostowane i wykorzystywane na własne potrzeby dla nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, w  wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 
4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca jeŜeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną 
stawkę opłaty za pojemnik:  

1)    60 l (0,06 m³) –    8zł 
2)  120 l (0,12 m³) –  14zł 
3)  240 l (0,24 m³) –  26 zł 
4)  360 l (0,36 m³) –  40zł 
5)  660 l (0,66 m3) –   71 zł 
6)1100 l (1,1 m³) –   120 zł 

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną 
stawkę opłaty za pojemnik:  

1)    60 l (0,06 m³) –    10zł 
2)  120 l (0,12 m³) –  20zł 
3)   240 l (0,24 m³) –  40zł 
4)   360 l (0,36 m³) –  59 zł 
5)   660 l (0,66 m3) –  109 zł 
6) 1100 l (1,1 m³) –  180 zł 

 

§ 4. 1.Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe ryczałtowa stawka 
opłaty od jednego domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku wynosi: 

a) 168 zł rocznie – jeŜeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) 240 zł rocznie – jeŜeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie 
przez część roku ryczałtowa stawka opłaty wynosi: 

a) 10.200 zł rocznie - jeŜeli odpady są  zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) 15.300 zł rocznie -  jeŜeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

 

 



§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/45/15 z dnia 25 lutego 2015r. Rady Miejskiej w Kluczborku  w 
sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015r. poz.555). 

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
Ŝycie z dniem 1 stycznia 2016r.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie:             

 
                 Na podstawie sprawozdania z ilości odebranych odpadów przez firmę A.S.A,  
przeprowadzona została analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2015 roku. 
Zakres przeprowadzonej analizy obejmował w szczególności: ilość wytworzonych odpadów w 
analizowanym okresie, sposób gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach (w 
wyznaczonych miejscach i altanach śmietnikowych), poziom segregacji,  ilość zadeklarowanych 
mieszkańców w stosunku do ilości zameldowanych mieszkańców. 
                 Na podstawie uzyskanych wyników naleŜy stwierdzić,  Ŝe w znaczący sposób wzrosła ilość 
wytwarzanych odpadów, co równieŜ  w znaczący sposób wpływa na ponoszone przez Gminę koszty 
odbioru i zagospodarowania odpadów W związku z tym, konieczna jest podwyŜka opłat w stopniu 
zapewniającym bilansowanie systemu gospodarki odpadami w Gminie. Zgodnie z przepisami art.6r 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 z późn.zm.) gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami z 
pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w obecnej sytuacji nie pozwalają 
na pokrycie tych kosztów, a w konsekwencji właściwego realizowania przepisów wyŜej powołanej 
ustawy. 
                  Mając powyŜsze na uwadze naleŜy podjąć nową uchwałę  

 

Z up. Burmistrza 
Andrzej Nowak 

Zastępca Burmistrza 


