
z dnia 8 marca 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia.. .. 2023 r.

w sprawie w 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 2023 r. póz. 40), art. 6k ust. l-2a pkt l i 5, ust. 3 oraz art. 6j ust. l pkt l i ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. póz. 2519 z późn. zm.) Rada Miejska
w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ l. l. 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, na której
zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną niemchomość
oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. l.

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 w przypadku nieruchomości
o charakterze mieszanym tj. nieruchomości, które w części stanowią niemchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
stanowić będzie sumę opłat określonych zgodnie z ust. 2 i iloczyn liczby pojemników o określonej
pojemności i stawki opłaty za pojemnik określonej w § 3 ust. l oraz częstotliwości odbioru pojemników.

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

6. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 3 i 5 określa odrębna uchwała.

§ 2. l. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 37,00 zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wykonuje obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny w wysokości 74,00 zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. l. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

l) o pojemności 60 l w wysokości 12,40 zł;
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2) o pojemności 120 l w wysokości 24,90 zł;

3) o pojemności 240 l w wysokości 49,80 zł;

4) o pojemności 360 l w wysokości 74,80 zł;

5) o pojemności 660 l w wysokości 137,10 zł;

6) o pojemności 1100 l w wysokości 228,60 zł.

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za jednorazowy odbiór pojemnika do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości, która w części stanowi
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie wykonuj e obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny:

l) o pojemności 60 l w wysokości 24,80 zł;

2) o pojemności 120 l w wysokości 49,80 zł;

3) o pojemności 240 l w wysokości 99,60 zł;

4) o pojemności 360 l w wysokości 149,60 zł;

5) o pojemności 660 l w wysokości 274,20 zł;

6) o pojemności 1100 l w wysokości 457,20 zł.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIV/663/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem l lipca 2023r.

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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa
podwyżka opłat jest podyktowana głównie wzrostem cen odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych oraz kosztów utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
wynikających z nowych umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na świadczenie wyżej wymienionych usług na lata 2023- 2026. Ponadto, przy
szacowaniu kosztów systemu wzięto po uwagę również wzrost kosztów obsługi systemu związany z
inflacją, która za rok 2022 wyniosła 14,4%. Do tych kosztów zaliczyć należy w szczególności: koszty
oprogramowania do obsługi systemu, kampanii edukacyjnej, koszty egzekucyjne, usługi pocztowe,
materiały biurowe, szkolenia pracowników.

W wyniku przeprowadzonej analizy szacowane, łączne koszty funkcjonowania gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem cen wynikających z przeprowadzonych
przetargów w znaczący sposób przewyższają szacowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Przy obecnie obowiązującej stawce opłaty miesięczny deficyt w budżecie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi jest szacowany na około 76.000,00, co w ciągu roku stanowi kwotę 912.000,00.

Mając na względzie wyżej przedstawione szacunki oraz konieczność bilansowania się kosztów
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczna jest podwyżka
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

BurmistrŁMiasta Kluczborka
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