UCHWAŁA NR XLIII/366/2017
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3b
i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289 ze zm.) oraz 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały
Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
w wysokości 12,50 zł miesięcznie za osobę.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
w wysokości 19,00 zł miesięcznie za osobę.
3. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę
składającą się z rodziców lub rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub
24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w wysokości 7,50 zł miesięcznie za
osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4. W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest
dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki. Oświadczenie należy składać co roku w terminie od 1 września
do 31 października.
§ 2. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej
jedynie przez część roku:
1) od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
z zastrzeżeniem pkt 2, w wysokości 160,00 zł;
2) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 28,00 zł.
2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą
stawkę opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku:
1) od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
z zastrzeżeniem pkt 2, w wysokości 240,00 zł;
2) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 36,00 zł.
§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawki opłat za jednorazowe opróżnienie pojemnika
o niżej określonej pojemności:
1) 80l – 12,00 zł;
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2) 120l – 14,00 zł;
3) 140l – 16,00 zł;
4) 240l – 24,00 zł;
5) 360l – 32,00 zł;
6) 660l – 40,00 zł;
7) 770l – 48,00 zł;
8) 1100l – 56,00 zł;
9) KP-7 – 448,00 zł.
2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższe stawki opłat za jednorazowe opróżnienie
pojemnika o niżej określonej pojemności:
1) 80l – 17,00 zł;
2) 120l – 21,00 zł;
3) 140l – 24,00 zł;
4) 240l – 36,00 zł;
5) 360l – 48,00 zł;
6) 660l – 61,00 zł;
7) 770l – 69,00 zł;
8) 1100l – 75,00 zł;
9) KP-7 – 575,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 5. Tracą moc Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności oraz Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z art. 6j ust. 3b
ww. ustawy ustala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, natomiast zgodnie
z art. 6k ust. 3 ww. ustawy określa wyższe stawki przedmiotowej opłaty jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania umowy obejmującej odbiór i
zagospodarowanie odpadów w Gminie Radzionków należało dokonać analizy kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Analiza ta została sporządzona z uwzględnieniem:
-zasad zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
-liczby mieszkańców objętych systemem z uwzględnieniem podziału na prowadzących i nie prowadzących
selekcji, w tym liczby rodzin wielodzietnych,
-ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
-utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
-kosztów administracyjnych oraz akcji edukacyjno-promocyjnych dotyczących systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
-kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
-przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności tego,
że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Przedstawione stawki opłat ustalono w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych
wielkości.
W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując niższe stawki opłaty, jeśli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek stanowi istotną zachętę
dla właścicieli nieruchomości do selektywnego gromadzenia odpadów, co w konsekwencji pozwoli gminie
osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych w ustawie
frakcji odpadów komunalnych.
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