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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 - 2a pkt 1 i 5, ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ,ust.  3b 
i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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. 1. 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 
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1. 

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 nieruchomość, 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. 1 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. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 30,00 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 60,00zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 3. 1. 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:  

1) o pojemności 60 l    w wysokości 3,30zł, 
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2) o pojemności 120 l  w wysokości 6,60zł, 

3) o pojemności 240 l  w wysokości 13,30zł, 

4) o pojemności 360 l  w wysokości 20,00zł, 

5) o pojemności 660 l  w wysokości 36,80zł, 

6) o pojemności 1100  w wysokości 61,40zł. 

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 wykonuje obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l   w wysokości 6,60zł, 

2) o pojemności 120 l  w wysokości 13,20zł, 

3) o pojemności 240 l  w wysokości 26,40 zł, 

4) o pojemności 360 l  w wysokości 40,00zł, 

5) o pojemności 660 l  w wysokości 73,60zł, 

6) o pojemności 1100l  w wysokości 122,80zł. 

§ 4. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjo-wypoczynkowe w wysokości 190 zł za rok. 

2. Określa się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjo-wypoczynkowe  jeżeli właściciel nieruchomości, nie wykonuje obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 380 zł za rok. 

§ 5. Traci moc: 

1) uchwała Nr LVI/548/18 z dnia 14 listopada 2018 r. Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyboru 
metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3236). 

2) uchwała Nr VII/123/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Kluczborku  w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1367). 

3) uchwała Nr XV/249/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Kluczborku  w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 4211). 

2) uchwała Nr XVII/278/20 z dnia 26 lutego 2020 r. Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zmiany 
uchwały  w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 753). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021r. z wyłączeniem § 4, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

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 kolejnym wzrostem cen zagospodarowania odpadów, a mianowicie
obecnie cena za przyjęcie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej w
Gotartowie wynosi 526,00zł ( 568,08złzł brutto) natomiast zgodnie z cenami podanymi przez Spółkę Eko-
Region od 1 kwietnia 2021r. ta cena będzie wynosiła 580,00zł (626,40zł brutto). Kolejny wzrost ceny za
przyjęcie do Instalacji dotyczy odpadów biodegradowalnych, obecnie cena ta wynosi za 1Mg 370,00zł
(399,60zł brutto), a od 1 lutego 2021r. wynosi 450,00zł (486,00zł 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 kwietnia 2021r. cena za odbiór i zagospodarowanie 1Mg
zmieszanych odpadów komunalnych wyniesie 962,30zł (brutto), natomiast 1Mg odpadów
biodegradowalnych 775,18zł (brutto), odpowiednio dotychczasowe ceny wynosiły 903,91zł i 688,78zł, ceny
przedstawione prze firmę FB Serwis S.A. obejmują jedynie wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadów w
Instalacji w Gotartowie.

Ponadto konieczna jest zmiana stawek opłaty za pojemnik określona dla nieruchomości, które w
części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które pozostają w gminnym systemie. Wzór
obliczenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności : wyjściowa górna stawka za poj. 1100l =
61,40,- obliczona na podstawie art.6k, ust.2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
jako 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ( za rok 2020 to kwota
1.919,00zł). Stawkę za pozostałe pojemniki obliczono proporcjonalnie do ich pojemności: np. pojemnik o
pojemności 60l = X, 60l x 61,40/1100, X = 3,34zł ~3,30zł.

Wzrost stawki opłaty za odbiór i zagospodarowane odpadów związany jest również z wyłączeniem
z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne (niezamieszkałych). Koszty funkcjonowania systemu ( koszty administracyjne,
PSZOK) w całości muszą być sfinansowane z opłaty ponoszonej przez właścicieli pozostałych w systemie
nieruchomości-zamieszkałych i mieszanych.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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