
Projekt

z dnia  10 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 23 czerwca 2016 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 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) art. 6j ust. 2 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 2a i ust. 3 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku poz. 250) 
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 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 została ustalona w § 2 ust. 1 i ust. 2 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 - 12,50 zł,

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 25,00 zł,

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 37,50 zł,

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 50,00 zł,

5) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 60,00 zł,

6) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 67,50 zł,

7) gospodarstwo domowe 7 osobowe - 72,50 zł,

8) gospodarstwo domowe 8 osobowe i większe - 75,00 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 - 21,50 zł,

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 43,00 zł,

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 64,50 zł,

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 86,00 zł,

5) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 106,00 zł,

6) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 121,00 zł

7) gospodarstwo domowe 7 osobowe - 131,00 zł,

8) gospodarstwo domowe 8 osobowe i większe - 136,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Krapkowic.
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§ 4. Z dniem 1 października 2016 roku 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.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 października 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· 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 2016 r. poz. 446):
Art. 18 ust. 2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie winnych 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 i art. 6k, ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

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. 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. 6k ust. 2 Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod
uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.
2–2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że
na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Art. 6k ust. 2a Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które
za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: w przypadku metody,
o której mowa w art. 6j ust. 2% – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem – za gospodarstwo domowe.
Art. 6k ust. 3 Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne
stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w
ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązującą gminy do
utworzenia stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także faktem, że do tej pory
wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywały wszystkich kosztów
funkcjonowania systemu, na które składają się:

· odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
· tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
· obsługa administracyjna tego systemu,
· edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

a zgodnie z w/w ustawą winny być z niej finansowane, zachodzi potrzeba podniesienia dotychczasowych
opłat.

Zaproponowane w uchwale nowe stawki opłaty od gospodarstwa domowego w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w przypadku jej nie prowadzenia mają zapewnić
bilansowanie się systemu.
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,
uchwała budżetowa
5) Wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

Prognozuje się, że roczny dochód począwszy od 2017 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunlanymi przy założeniu 100% ściągalności wyniesie ok. 2,8 mln zł, co przy postępującym wzroście
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selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinno w przyszłości pokryć koszty funkcjonowania systemu.
6) Wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień

zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminów, instrukcji.
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
Wydział Budżetowo-Finansowy.
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