
Projekt

z dnia  9 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) art. 6j ust.2, ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i art.6k ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1933 ze zm.) Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Krapkowice, od 
gospodarstwa domowego, dla którego stawka jest ustalona w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć osobę stale 
zamieszkującą i gospodarującą w lokalu mieszkalnym oraz osoby spokrewnione lub niespokrewnione stale razem 
zamieszkujące w jednym lokalu mieszkalnym i wspólnie gospodarujące.

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadmi 
komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ryczałtowa 
stawka opłaty za rok ustalona jest w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
gospodarstwa domowego, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny z nieruchomości, 
w wysokościach:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 11,00 zł,

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 22,00 zł,

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 33,00 zł,

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 44,00 zł,

5) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób - 50,00 zł.

2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
z nieruchomości, w wysokościach:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 20,00 zł,

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 40,00 zł,

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 60,00 zł,

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 80,00 zł,

5) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób - 90,00 zł.
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3. Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika lub worka o określonej pojemności dla właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

pojemność pojemnika na 
odpadyzmieszane

stawka - selektywna zbióka 
odpadów

stawka - nieselektywna zbiórka 
odpadów

120 l 17,59 zł 52,78 zł
240 l 28,13 zł 84,40 zł
660 l 66,85 zł 171,40 zł
1100 l 93,90 zł 281,69 zł
powyżej 1100 l 85,36 zł/m3 256,08 zł/m3

pojemność pojemnika lub worka na 
odpady selektywnie zbierane, 
określone w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Krapkwoice

stawka - selektywna zbiórka 
odpadów

80 l 8,64 zł
120 l 10,80 zł
240 l 17,28 zł
660 l 25,38 zł
1100 l 34,45 zł
1500 l 38,88 zł

4. Ryczałtowa, roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
wykorzystywane jedynie przez część roku wynosi:

a) 200,00 zł w przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny,

b) 400,00 zł w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

2) od innych nieruchomości niż określone w pkt 1 wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

a) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny

120l 240l 660l 1100lstawka ryczałtu/rok
łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w zależności od jego pojemności

b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny

120l 240l 660l 1100lstawka ryczałtu/rok
łaczna liczba wywozów odpadów z pojemnika w zależności od jego pojemności

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Krapkowic.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/355/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty.

§ 6. Z dniem 01 stycznia 2016 roku traci moc § 1 i § 2 Uchwały Nr XXIII/382/2013 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 zospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu 
na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawę prawną,

· Art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.)
Art. 18. 2 pkt 15 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
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

· Art. 6j ust. 2, ust. 3, ust. 3b i 3c, art. 6k ust.1, 3 i 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

Art. 6j ust.2  W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Art. 6j ust. 3 W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c, ust. 2, opłata za gospodarowanie
odpadmi komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi
powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, o
której mowa w art.6k, ust. 1, pkt 2.
art. 6j ust. 3b W przypadku nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi za rok
od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
art. 6j ust. 3c Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na
nieruchomosciach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrazonej w liczbie pojemników oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.
art. 6k ust.1 pkt 1, Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę
takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;
art.6 k ust 3 Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Art. 6k ust. 4  Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa
w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać
dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią
kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,
W związku z wystąpieniem Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego „Czysty Region”,

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2014 roku stanowić będzie
dochód Gminy Krapkowice. Wysokość przedmiotowej opłaty zgodnie z Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwala rada gminy w oparciu o dane dotyczące liczby
mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz przypadki, w których
właściciele nieruchomości wytwarzają odpady komunalne nieregularnie ze szczególnym uwzględnieniem
sezonowości wytwarzania odpadów komunalnych.

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
Wydział Budżetowo-Finansowy.

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

1. Uchwała budżetowa.

2. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,
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6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień
zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminów, instrukcji.

Naczelnicy: Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych, Wydziału Budżetowo-Finansowego.
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