Projekt
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) Rada Miejska
w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krapkowice, za usługi w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 1 pkt 1-4 w wysokości:
1) jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l – 48,87 zł,
2) jednorazowe opróżnienie pojemnika 240 l – 78,15 zł,
3) jednorazowe opróżnienie pojemnika 660 l – 185,70 zł,
4) jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 l – 260,82 zł.
2. W przypadku, gdy odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) gromadzone są w kontenerach, górna
stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krapkowice, za usługi w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 wynosi 237,11 zł/m³.
§ 2. 1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat
za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, wynoszą:
1) jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka 120 l – 16,29 zł,
2) jednorazowe opróżnienie pojemnika 240 l – 26,05 zł,
3) jednorazowe opróżnienie pojemnika 660 l – 61,90 zł,
4) jednorazowe opróżnienie pojemnika 1100 l – 86,94 zł.
2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za
usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych, wynoszą:
1) jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania odpadów surowcowych („suchych”),
papieru, szkła opakowaniowego oraz odpadów biodegradowalnych gromadzonych w sposób selektywny
o pojemności 120 l – 10,00 zł,
2) jednorazowe opróżnienie pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów surowcowych („suchych”),
papieru, szkła opakowaniowego oraz odpadów biodegradowalnych gromadzonych w sposób selektywny
o pojemności 240 l – 16,00 zł,
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3) jednorazowe opróżnienie pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów surowcowych („suchych”),
papieru, szkła opakowaniowego oraz odpadów biodegradowalnych gromadzonych w sposób selektywny
o pojemności 660 l – 23,50 zł,
4) jednorazowe opróżnienie pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów surowcowych („suchych”),
papieru, szkła opakowaniowego oraz odpadów biodegradowalnych gromadzonych w sposób selektywny
o pojemności 1100 l – 31,90 zł,
5) jednorazowe opróżnienie worka przeznaczonego do zbierania szkła opakowaniowego gromadzonego w sposób
selektywny o pojemności 80 l – 6,00 zł,
6) jednorazowe opróżnienie pojemnika przeznaczonego do zbierania szkła opakowaniowego gromadzonego
w sposób selektywny o pojemności 1500 l – 36,00 zł,
3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za
usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 wynoszą 79,04 zł/ m³.
§ 3. 1. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w wysokości:
1) do 10 km - 14,81 zł za 1m³,
2) powyżej 10 km - 16,67 zł za 1m³.
§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1-3 nie zawierają podatku VAT, który pobiera podmiot świadczący usługi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 6. Z dniem 01 stycznia 2014 roku traci moc uchwała Nr XXVI/293/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminny
Krapkowice za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu
w życie 01 stycznia 2014 roku.

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Opolskiego

i wchodzi

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna
· Art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.):
Art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy;
Art. 40 ust. 1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowegoobowiązującychna obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowegoustanawia rada gminy w formie uchwały.
w
· Art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.):
Art. 6 ust. 2 Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomościza usługi, o których mowa w ust. 1.
Art. 6 ust. 4 Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte

W związku z wystąpieniem Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego„Czysty Region” z
siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz podjęciem decyzji o objęciu systemem gospodarowania
odpadami komunalnymijedynie nieruchomości zamieszkałych,zachodzi potrzeba podjęcia przez
Radę Miejską uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zostali objęci systemem, czyli właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Celem podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie maksymalnychcen usług w tym zakresie,
świadczonych przez przedsiębiorców. Takie odgórne ustalenie maksymalnych stawek opłat za
usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług świadczonych w
tym zakresie na terenie Gminy Krapkowice. Dzięki tej uchwale właściciele nieruchomości
korzystający z usług różnych przedsiębiorców, będą ponosić z tego tytułu opłaty nie różniące się
od siebie w znaczący sposób, przy jednoczesnym zachowaniu jakości świadczeń. Dany
przedsiębiorca może regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie
podniesionych kosztów, jednak nie mogą one przekroczyć górnych stawek opłat określonych w
uchwale.
W związku z koniecznością podjęcia w/w uchwały zachodzi potrzeba uchylenia uchwały Nr
XXVI/293/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 roku w
sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminny Krapkowice za
odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,
---------5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,
---------6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminów, instrukcji.
Naczelnik WydziałuGospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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