
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 994) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2018r., poz. 1454), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi 
związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób selektywny:

Pojemność
w (litrach)

Rodzaj odpadów Cenna netto 
w (zł)

120 Zmieszane odpady komunalne 18,10
240 Zmieszane odpady komunalne 34,00
1100 Zmieszane odpady komunalne 128,00

Powyżej 1100 Zmieszane odpady komunalne

koszt transportu tj. 
300 zł netto + koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

Powyżej 1100 Zmieszane odpady z budowy i remontów

koszt transportu tj. 
300 zł netto + koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

Powyżej 1100 Odpady wielkogabarytowe

koszt transportu tj. 
300 zł netto + koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

Powyżej 1100 Inne odpady nieulegające biodegradacji 650,00

Powyżej 1100 Odpady ulegające biodegradacji

koszt transportu tj. 
300 zł netto + koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

120 Opakowania z papieru i tektury 8,00
240 Opakowania z papieru i tektury 14,00
1100 Opakowania z papieru i tektury 55,00
120 Opakowania z tworzyw sztucznych 9,00
240 Opakowania z tworzyw sztucznych 15,00
1100 Opakowania z tworzyw sztucznych 60,00
120 Odpady ulegające biodegradacji 15,00
240 Odpady ulegające biodegradacji 29,00
1100 Odpady ulegające biodegradacji 128,00

2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi 
związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób  nieselektywny:

Pojemność
w (litrach)

Rodzaj odpadów Cenna netto 
w (zł)

120 Zmieszane odpady komunalne 36,20
240 Zmieszane odpady komunalne 68,00
1100 Zmieszane odpady komunalne 256,00

Id: 940D4372-DAE0-40A3-9F65-97550BBE0A2A. Projekt Strona 1



Powyżej 1100 Zmieszane odpady komunalne

koszt transportu tj. 
300 zł netto + 
dwukrotny koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

powyżej 1100 zmieszane odpady z budowy i remontów

koszt transportu tj. 
300 zł netto + 
dwukrotny koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

powyżej 1100 odpady wielkogabarytowe

koszt transportu tj. 
300 zł netto + 
dwukrotny koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

powyżej 1100 inne odpady nieulegające biodegradacji

koszt transportu tj. 
300 zł netto + 
dwukrotny koszt 
przyjęcia odpadów na 
RIPOK

§ 2. Wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wołczyn stanowi sumę z ppkt. a i b

a) beczka asenizacyjna (transport) - 180 zł,

b) koszt zrzutu ścieków do zlewni.

§ 3. Do stawek opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej wWołczynie z dnia 25 kwietmia 2018 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą od 1 lutego 2019 r.
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Uzasadnienie

-Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) na radzie gminy ciąży obowiązek określenia w drodze uchwały:

-górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz

-określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wołczyn. Górne stawki
określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować firmy świadczące
usługi w zakresie:

-odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady oraz

-opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wołczyn.

Dzięki podjętej uchwale właściciele nieruchomości korzystający z usług różnych przedsiębiorców, będą
ponosić z tego tytułu opłaty na podobnym poziomie cenowym, przy jednoczesnym zachowaniu jakości
świadczeń. Przedsiębiorcy mogą regulować ceny za wykonane usługi, jednak nie mogą przekroczyć górnych
stawek opłat określonych w uchwale przez Radę Miejską w Wołczynie. Górne stawki opłat określone
w niniejszej uchwale znajdują również zastosowanie w przypadku, gdy właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady nie zawarli umów z żadną firmą prowadzącą działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych jak również nie posiadają dowodów dokonania płatności za w/w
usługi. W tej sytuacji, Burmistrz Wołczyna wydaje decyzję ustalającą obowiązek uiszczania opłat za odbiór
odpadów komunalnych według stawek określonych w przedmiotowej uchwale. Tej samej procedurze podlegają
również sprawy związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
Stawki opłat określone w uchwale zostały ustalone na podstawie analizy danych przedstawionych przez
podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych, działające na terenie gminy.
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