
UCHWAŁA NR XV/249/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6k ust. 1-2a i 3 oraz art. 6j ust. 1, pkt 1 ,ust. 3 i 3b oraz ust.4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 
Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/548/2018 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 23,00 zł miesięcznie 
od jednego mieszkańca;

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 46,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca.”;

2) w § 4 ust 1. otrzymuje brzmienie:

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

a) 169 zł rocznie – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 338 zł rocznie – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, za wyjątkiem § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z dniem 
1 lutego 2020r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Podjęcie przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty jest związane z
koniecznością podniesienia stawek opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa
podwyżka opłat jest podyktowana znacznym wzrostem cen zagospodarowania odpadów, a mianowicie
obecnie cena za przyjęcie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej w
Gotartowie wynosi 345zł ( 372,60zł brutto) natomiast zgodnie z cenami podanymi przez Spółkę Eko-
Region od stycznia ta cena będzie wynosiła 526zł (568,08zł brutto). Kolejny duży wzrost ceny za przyjęcie
do Instalacji dotyczy odpadów biodegradowalnych, obecnie cena ta wynosi za 1Mg 248zł (267,84 brutto), a
od 1 stycznia 2020r. wyniesie 370zł (399,60 brutto). Wzrost cen w Instalacji powoduje wzrost ceny za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, określonych w umowie z firmą odbierającą odpady –
FB Serwis S.A. Od 1 stycznia 2020r. cena za odbiór i zagospodarowanie 1Mg zmieszanych odpadów
komunalnych wyniesie 951,48zł (brutto), natomiast 1Mg odpadów biodegradowalnych 680,84zł (brutto),
odpowiednio dotychczasowe ceny wynosiły 658,80zł i 549,08zł.

Ponadto zostały zwiększone częstotliwości odbioru odpadów segregowanych, a mianowicie w
zabudowie jednorodzinnej metale i tworzywa sztuczne (żółty worek) będą odbierane co dwa tygodnie przez
cały rok, natomiast w zabudowie wielorodzinnej papier (niebieski pojemnik) będzie odbierany co tydzień
również przez cały rok. Takie zwiększenie częstotliwości powoduje zwiększenie kosztów odbioru i
zagospodarowania odpadów.
W związku z powyższym podniesienie dotychczasowej stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów jest koniecznością, gdyż zgodnie z brzmieniem przepisu art.6r ust.2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach:

"Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi."

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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