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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.  U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.) art.6j ust.1pkt 1 i ust.3, ust. 3b, ust. 4 oraz art. 6k ust. 1-2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888. 1648.) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz ustalonej zgodnie z § 
2 niniejszej uchwały stawki opłaty. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
116,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 4. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty określonej w §5 
niniejsze uchwały. 

§ 5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik/worek w wysokości: 

1) za pojemnik/worek o poj. 120 L – 20,00 zł; 

2) za pojemnik o poj. 240 L – 40,00 zł; 

3) o poj. 660 L – 110,00 zł; 

4) o poj. 1100 L – 183,30 zł. 

§ 6. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, która w zależności od pojemnika worka lub pojemnika wynosi: 

1) za pojemnik/ worek o poj. 120 L – 80,00 zł; 

2) za pojemnik o poj. 240 L – 160,00 zł; 

3) za pojemnik o poj. 660 L – 440,00 zł; 

4) za pojemnik o poj. 1100 L – 733,20 zł. 

§ 7. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości o charakterze 
mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z §2 lub §3 oraz §5 lub §6. 
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§ 8. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
191,90 zł za rok, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

§ 9. Ustala się podwyższoną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 767,60 zł za rok- w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 11. Traci moc uchwała nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 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. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadza zmiany dotyczące wzrostu maksymalnych 
stawek opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny za miesiąc za pojemniki lub 
worki. Przepis art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadza zmiany 
w art. 6k w ust. 2a w pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

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: 

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej 
pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

Wartościowe zmiany maksymalnych stawek opłat oraz stawki opłat obowiązujących w gminie Głogówek oraz 
stawek proponowanych od 1 stycznia 2021 r. 

Pojemność Maksymalna stawka 
opłaty  
przed zmianą 

Stawki opłat 
Gmina Głogówek  
przed zmianą  

Maksymalne stawki 
opłaty  
po zmianie  

Proponowane 
stawki opłaty 
Gmina Głogówek* 

Worek 120 L 19,19 zł 16,90 zł 24,94 zł 20,00 zł 
Pojemnik 120 L 6,69 zł 5,90 zł 24,94 zł 20,00 zł 
Pojemnik 240 L  13,39 zł 11,80 zł 49,89 zł 40,00 zł 
Pojemnik 660L 36,84 zł 32,50 zł 137,17 zł 110,00 zł 

Pojemnik 1100 L 61,40 zł  54,00 zł 228,61 zł 183,30 zł 

* w oparciu o przeciętny dochód rozporządzalny na 1 osobę w wys. 1919 zł (za 2020 r.) 

Do marca 2020 r. obowiązywały w Gminie Głogówek następujące stawki opłat za pojemniki (dla 
odpadów zbieranych w sposób selektywny) - Uchwała nr XXII/162/2016 Rady Miejskiej w Głogówku 
z dnia 30.06.2016 r.: 

·Pojemnik 120 L zmieszany: 30,00 zł 

·Pojemnik 240 L zmieszany :60,00 zł, 

·Pojemnik 660m L zmieszany :160,00 zł, 

·Pojemnik 1100 L zmieszany: 260,00 zł, 

Odpady surowcowe „suche”: 

·Pojemnik 120L: 6,00 zł, 

·Pojemnik 240 L: 12,00 zł, 

·Pojemnik 660 L: 30,00 zł, 

·Pojemnik 1100: 55,00 zł 

Analizując sytuacje jw. zauważyć należy, że na przestrzeni ostatnich 5 lat cena za odbiór odpadów 
surowcowych, tzw. „suchych”, pomimo wzrostu kosztów pozostawała na zbliżonym poziomie. Nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona w 2019 r. „zamroziła” wysokość 
stawek opłat za pojemniki wprowadzając rażąco niskie maksymalne stawki za pojemniki /worki, 
uniemożliwiając dostosowanie opłat do faktycznych kosztów obsługi systemu.  Zmiana ustawy ucpg 
zobligowała gminę Głogówek do wprowadzenia niższych stawek, co głównie wpłynęło na stawki opłat od 
pojemników na odpady zmieszane z 30,00 zł za pojemnik 120 L na 5,90 zł. Wiele gmin zrezygnowało 
w związku z powyższym ze zbiórki odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, z uwagi na nieopłacalność 
usługi, wynikającą z braku pokrycia kosztów obsługi tych podmiotów. 

Kolejna nowelizacja ustawy z 11 sierpnia 2021 r. dała możliwość Gminom na dostosowanie cen za 
pojemnik/worek, z uwzględnieniem stawek maksymalnych, adekwatnie do ponoszonych kosztów 
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utrzymania systemu i solidarne ich rozłożenie pomiędzy nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości 
niezamieszkałe. 

W celu uszczelnienia systemu wprowadzona została roczna stawka opłaty ryczałtowej od nieruchomości 
wykorzystywanej sezonowo tj. na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wys. 191,90 zł. 

Zgodnie z art. 6j ust 3b „W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno--wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od 
innej nieruchomości wykorzystywanej  
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