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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia .................... 2020 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  1 W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w wysokości: 

1) 29,10 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka  o pojemności 120 l,  

2) 43,30 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l,  

3) 146,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l, 

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za 
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 
a także papieru, szkła i bioodpadów ponoszone przez właścicieli, o których mowa w § 1 ust. 1 wynoszą: 

1) 16,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 120 l, 

2) 18,50 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l, 

3) 29,50 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l, 

4) 59,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l. 

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny określa się górne 
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, za usługi odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości: 

1) 58,20 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka o pojemności 120 l,  

2) 86,60 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l, 

3) 292,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l. 

§ 3. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych w wysokości: 

1) 25,00 zł za 1m³ do 10 km, 

2) 32,00 zł za 1m³ powyżej 10 km. 

§ 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 wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 
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1) uchwała Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku 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, 

2) uchwała Nr XLIII/492/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku 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. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie                    
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 poz. 713 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
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

· Art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439):

Art. 6 ust. 2 Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1.
Art. 6 ust. 4 Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte

W związku ze wzrostem cen za odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych zachodzi
potrzeba uaktualnienia górnych stawek opłat określonych uchwałą Rady Miejskiej w
Krapkowicach w lutym 2016 roku, a następnie zmienionej w czerwcu 2018 roku. Z wnioskiem
o dokonanie zmian stawek opłat wystąpiły podmioty odbierajace odpady komunalne z
nieruchomości niezamieszkałych, przedstawiając kalkulację kosztów.

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,
brak z uwagi na fakt, że nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi prowadzonym przez Gminę Krapkowice.

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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