z dnia 19 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA NR....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia..

.......... 2021 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 2021 r. póz. 1372 z późn. zm.), art. 6k ust. l - 2apktl i 5, ust. 3 oraz art. 6j ust. l, pkt l ,ust. 3b
iust.4 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. W uchwale Nr XXXI/480/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty wprowadza się następujące zmiany:
l) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§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:

l) o pojemności 60 l w wysokości 12,40zł;
2) o pojeainości 120 l w wysokości 24,90zł;
3) o pojemności 240 l w wysokości 49,80zł;

4) o pojemności 360 l w wysokości 74,80zł;
5) o pojemności 660 l w wysokości 137, l Ozł;
6) o pojemności 1100 w wysokości 228,60zł.

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:
l) o pojemności 60 l w wysokości 24,80zł;
2) o pojemności 120 l w wysokości 49,80zł;
3) o pojemności 240 l w wysokości 99,60 zł;

4) o pojemności 360 l w wysokości 149,60zł,
5) o pojemności 660 l w wysokości 274,20zł;
6) o pojemności 11001 w wysokości 457,20zł.";
2) § 4 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/552/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2021r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Rad^ą/Prawny

KMztof Urban
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UZASADNIENIE
Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2021 r. póz. 888 z późn.zm.), która weszła w życie w dniu 23 września 2021r., dokonała zmiany w
zasadach obliczania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Przedmiotowa zmiana
spowodowała możliwość wyliczenia stawek na poziomie realnych kosztów odbioru i zagospodarowania
odpadów. Obecnie w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3, czyli stawki „ za pojemnik" - 1,3%

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na l osobę ogółem za pojemniki lub worki o
pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki
lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich
pojemności. Dochód rozporządzalny na l osobę ogółem za rok 2020 wyniósł 1.919zł, w związku z tym
górna stawka za pojemnik 1201 wynosi 24,94zł Stawkę za pozostałe pojemniki obliczono proporcjonalnie do
ich pojemności: np. pojemnik o pojemności 601 = X, 601 x 24,94/120, X = 12,47~12,40zł.
Bui

iasta Kluczborka
aroslaw Kielar
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