Projekt
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXII/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 2a
i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, ustalana jest na jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
ustalonej stawki opłaty.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie.
3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 20,00 zł miesięcznie.
4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, jeżeli odpady są zbierane nieselektywny:
1) o pojemności 60 L - w wysokości 30,00 zł za jeden pojemnik lub worek;
2) o pojemności 120 L - w wysokości 60,00 zł za jeden pojemnik;
3) o pojemności 240 L - w wysokości 130,00 zł za jeden pojemnik;
4) o pojemności 660 L - w wysokości 300,00 zł za jeden pojemnik;
5) o pojemności 1100 L - w wysokości 580,00 zł za jeden pojemnik;
6) kontenery o pojemności od 4m3 do 34m3 - w wysokości iloczynu pojemności w m3 i stawki 500,00 zł.
5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 L - w wysokości 15,00 zł za jeden pojemnik lub worek;
2) o pojemności 120 L - w wysokości 30,00 zł za jeden pojemnik;
3) o pojemności 240 L - w wysokości 60,00 zł za jeden pojemnik;
4) o pojemności 660 L - w wysokości 150,00 zł za jeden pojemnik;
5) o pojemności 1100 L - w wysokości 260,00 zł za jeden pojemnik;
6) kontenery o pojemności od 4m3 do 34m3 – w wysokości iloczynu pojemności w m3 i stawki 250,00 zł.
6. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady surowcowe (tzw. ”suche”) oraz
odpady szklane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 120 L - w wysokości 6,00 zł za jeden pojemnik lub worek;
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2) o pojemności 240 L - w wysokości 12,00 zł za jeden pojemnik;
3) o pojemności 660 L - w wysokości 30,00 zł za jeden pojemnik;
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 55,00 zł za jeden pojemnik;
5) kontenery o pojemności od 4m3 do 34m3 - w wysokości iloczynu pojemności w m3 i stawki 50,00 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki
opłaty oraz stawki za pojemnik.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie
Podjęcia uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości stawki tej opłaty.
Podjęcie uchwały wprowadza zmianę metody naliczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Dotychczasowa opłata naliczona była w sposób zróżnicowany, w zależności od liczby osób
zamieszkałych na gospodarstwie domowym. Po zmianie opłata naliczana będzie od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przy gromadzeniu
odpadów w sposób selektywny, wynosić będzie 10zł/osobę, z kolei gromadzenie odpadów w sposób
mieszany 20/osobę.
Sporządził: Dziadek Weronika
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