
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b i ust. 4 oraz art. 6k ust. 1, ust. 2a 
pkt 1 i pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
określonej w ust. 2 lub ust. 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 
19,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim oraz 
11,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim.

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
38,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim oraz 
22,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim.

§ 2. 1 W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w ust. 2 lub ust. 3.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, za każdy 
odbiór odpadów komunalnych z pojemnika:

1) o pojemności 120 l – 16,93 zł;

2) o pojemności 240 l – 33,86 zł;

3) o pojemności 1100 l – 155,25 zł;

4) o pojemności 7000 l – 762,25 zł.

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdy odbiór 
odpadów komunalnych z pojemnika:

1) o pojemności 120 l – 33,86 zł;

2) o pojemności 240 l – 67,72 zł;

3) o pojemności 1100 l – 310,50 zł;

4) o pojemności 7000 l – 1524,50 zł.

3. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 33,86 zł za rok od nieruchomości na której znajduje się od domek 
letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno wypoczynkowe.
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4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości na której znajduje się domek, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
67,72 zł za rok od nieruchomości na której znajduje się od domek letniskowy, lub inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
stanowi sumę stawki opłaty ustalonej w § 1 oraz stawki określonej w § 2 ust. 1-3.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z kosztów funkcjonowania całego systemu
gospodarki odpadami na terenie Gminy Namysłów i obejmują odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów,
wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do gromadzenia odpadów, utrzymanie punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej. Czynnikiem mającym największy wpływ na
wysokość stawki jest koszt zagospodarowania odpadów w szczególności zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów komunalnych które muszą być przekazywane do regionalnych instalacji, w przypadku Gminy Namysłów
jest to regionalna instalacja w Gotartowie, gm. Kluczbork. W wyniku dwukrotnej podwyżki cen, pod koniec
2018 r. i w połowie 2019 r., koszt zagospodarowania 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych wzrósł
z 261,36 zł. do 286,20 zł. (2018 r.), a następnie do 372,60 zł. (2019 r.). Dodatkowo, wzrosła również cena
zagospodarowania 1 tony odpadów ulegających biodegradacji z 237,60 zł. (2018 r.) do 267,84 zł (2019 r.).
Dodatkowo, wzrosła również cena zagospodarowania 1 tony odpadów wielkogabarytowych z 259,20 zł (2018 r.)
do 702,00 zł. w 2019 r. Podsumowując powyższe dane, należy stwierdzić, że wzrost opłat w regionalnej instalacji
wyniósł 29,8% w przypadku odpadów zmieszanych, 11,3% w przypadku odpadów ulegających biodegradacji oraz
aż o 63,1 % w przypadku odpadów wielkogabarytowych.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na koszty funkcjonowania systemu, a co za tym idzie również na
wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest ilość wytwarzanych odpadów. W 2014 r., ilość
wytwarzanych na terenie gminy odpadów wynosiła łącznie 7364,30 ton, natomiast w 2018 r. ilość odpadów
wzrosła do 8798,10 ton, co stanowi przyrost o ponad 16 %. W analogicznym okresie wzrost ilości zmieszanych
odpadów komunalnych wyniósł 13,5% z 5746,9 ton w 2014 r. do 6644,2 ton w 2018 r.

Należy również nadmienić, że wpływ na koszty systemu mają również rosnące koszty transportu odpadów oraz
wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo, podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r., która weszła w życie w dniu 6 września 2019 r. Zgodnie z ww.
nowelizacją rada gminy, w drodze uchwały, dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustala stawkę takiej opłaty oraz ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej
pojemności. Ponadto, rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie niższej niż czterokrotna wysokość stawki
ustalonej przez radę. Uchwała zakłada dwukrotną wysokość opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi,
w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Ustawodawca zobowiązał również rady gmin, do ustalenia stawki opłat w wysokości nie wyższej
niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za
miesiąc - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca oraz 3,2%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów
lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności
120 litrów, oraz ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Obwieszczeniem z dnia 27 marca 2019 r., Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł. W związku z powyższym,
maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą wynosić:

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałej 33,86 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego
nieruchomość,

b) w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy 54,18 zł za pojemnik o pojemności
1100 litrów lub 16,93 zł za worek o pojemności 120 litrów,

c) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe 169,30 zł.
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