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I. System gospodarowania odpadami komunalnymi – informacje wstępne.

Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym katalog obowiązkowych zadań gminy w zakresie
gospodarowania  odpadami  komunalnymi  jest  ustawa  z dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.c.p.g. Zgodnie z wymienioną
wyżej  ustawą  gminy  są  obowiązane  do  zorganizowania  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  fakultatywnie  także  od  właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Właściciele  nieruchomości  objęci  gminnym  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych
zobowiązani są do ponoszenia opłat na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód gminy,
jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest pokryć koszty (art. 6r ust. 2 u.c.p.g):

1 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3 obsługi administracyjnej tego systemu,
4 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dodatkowo stosownie do art. 6r ust. 2a-2c u.c.p.g. mogą to być koszty:

1 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
koszty  utrzymywania  pojemników  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i
technicznym,

2 utworzenia  i  utrzymania  punktów  napraw  i  ponownego  użycia  produktów  lub  części
produktów niebędących odpadami,

3 usunięcia  odpadów  komunalnych  z  miejsc  nieprzeznaczonych  do  ich  składowania  i
magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

4 wyposażenia  terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  w  pojemniki  lub  worki,
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji
i  utrzymania  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym  i  porządkowym  miejsc  gromadzenia
odpadów (jedynie ze środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym).

Stosownie do zapisów art. 6r ust. 1aa u.c.p.g. środki z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  nie  mogą  być  wykorzystane  na  cele  niezwiązane  z  pokrywaniem  kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia
właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym
rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości,  przyjmowanie odpadów przez
punkty  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  oraz  zapewnienie  przyjmowania  tych
odpadów przez gminę w inny sposób (art. 6r ust. 2d u.c.p.g.).
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II. Akty prawne dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Wszelkie  kwestie  związane  z  systemem  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
regulowane są aktami prawa miejscowego podejmowanymi przez radę gminy. Na terenie
Miasta Mysłowice obowiązującymi uchwałami w tym zakresie są:  

1 Uchwała Nr LXI/962/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie określenia
górnych  stawek  opłat  za  usługi  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  oraz  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości
ciekłych na terenie miasta Mysłowice,

2 Uchwała Nr XXVIII/416/20 z dnia 24.09.2020 r.  w sprawie odbierania i  zagospodarowania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  niektórych  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3 Uchwała  Nr  XXX/456/20  z  dnia  26.11.2020  r.  w sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej
Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348),

4 Uchwała Nr XXX/457/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym,

5 Uchwała  Nr  XXX/458/20  z  dnia  26.11.2020  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz warunków i trybu jej
składania,

6 Uchwała Nr XXXI/464/20 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także
ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,

7 Uchwała Nr XXXV/531/21 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  terenie  miasta
Mysłowice.

W dniu 3 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostały opublikowane:

 Uchwała  Nr  XLIV/647/21  Rady  Miasta  Mysłowice  z  dnia  26  sierpnia  2021  r.  w  sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice,

 Uchwała  Nr  XLIV/648/21  Rady  Miasta  Mysłowice  z  dnia  26  sierpnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi na terenie miasta Mysłowice.

Powyższe uchwały dostosowują prawo miejscowe do regulacji w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi  wynikających  z  wprowadzonych  zmian  w  ustawie  u.c.p.g.  oraz  ustawach
i rozporządzeniach pokrewnych. 
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III. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mysłowice

W 2021 r. na terenie Miasta Mysłowice zorganizowanym przez gminę systemem odbierania
odpadów  komunalnych  objęci  są  właściciele  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,
a także właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne tzw. nieruchomości „mieszane”.

Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli w/w
nieruchomości świadczona jest przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. zgodnie z umową zawartą
w dniu 5 stycznia 2021 r.  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Umowa obejmuje lata 2021-2024.  

W bieżącym roku gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych zostali także objęci po
raz  pierwszy  właściciele  niektórych  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (placówki oświatowe, gminne jednostki i zakłady budżetowe). Odbiór
i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  wykonywane  jest  przez  Zakład  Oczyszczania  Miasta
Sp. z o. o. na podstawie umowy nr OS.272.9.2020 z dnia 30.12.2020 r. 

Właściciele  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady
komunalne, którzy nie są objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są
do zawarcia indywidualnych umów na świadczenie w/w usług z podmiotami posiadającymi wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Mysłowice.
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IV. Masa odebranych odpadów komunalnych

IV.1. Nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości „mieszane”

W  poniższej  tabeli  przestawiono  masę  poszczególnych  rodzajów  odpadów  komunalnych
odebranych przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z  o. o.  w Mysłowicach w okresie 05.01.2021 –
31.07.2021 r.:

Tabela  1.  Rodzaje  i  masa  [Mg]  odpadów komunalnych  odebranych  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz
nieruchomości „mieszanych”.
Leki odbierane są z wyznaczonych aptek na terenie Miasta Mysłowice.
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Przedstawiony  poniżej  wykres  obrazuje  procentowy  udział  poszczególnych  rodzajów
odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wykres 1 Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów w masie odebranych odpadów komunalnych. 

Analizując  morfologię  strumienia  odebranych  odpadów  komunalnych  od  mieszkańców
Miasta Mysłowice zauważyć należy, że nadal największy udział stanowią pozostałości po segregacji
odpadów. Spośród odpadów selektywnie zbieranych odbieranych u źródła największą część stanowią
zmieszane odpady opakowaniowe , czyli metale i tworzywa sztuczne  (11,42%) oraz odpady ulegające
biodegradacji (9,46%). Najmniej odbieranych jest odpadów kuchennych.

W  celu  porównania  masy  poszczególnych  rodzajów  odebranych  odpadów  komunalnych,
w rozbiciu  na  miesiące,  na  wykresie  5  przedstawiono dane z  7  m-cy  roku 2020 oraz roku 2021.
Zauważyć  można  wzrost  ilości  odpadów  w  roku  2021  w  szczególności  w  okresie  wiosennym
(Wykres 2). 

Wykres 2 Masa [Mg] odpadów komunalnych odebranych w miesiącach styczeń – lipiec w latach 2020 i 2021. 



Strona | 8

Tabela  2  zawiera  masę  odpadów  komunalnych  zebranych  w  Punktach  Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie 05.01.2021 r. - 31.07.2021 r. 

Kod odpadu PSZOK (Miarki) PSZOK (Piaskowa)

20 01 99 1,050 0,070

20 01 08 ------------ -----------------

17 01 01 260,879 142,644

17 01 02 156,520 90,068

17 01 03 13,020 4,280

17 02 01 ------------------ -----------------

17 02 02 7,480 7,360

17 02 03 ------------- ------------------

20 01 01 19,310 13,430

15 01 01 2,870 0,620

20 01 40 7,680 --------------

20 01 39 20,550 14,910

20 01 02 1,690 0,830

15 01 07 3,040 1,860

20 01 32 ---------------- ------------------

15 01 10*
3,280 2,451

20 01 13*

20 01 27*

20 01 33*
0,162 0,05020 01 34*

20 01 23*
27,274 18,69920 01 35*

20 01 36*

20 03 07 227,570 81,850

16 01 03 26,790 17,680

20 02 01 145,590 77,620

20 03 01 0,660 0,530

20 01 10 1,830 1,440

20 01 11 0,410 0,110

Suma 927,625 477,002
Tabela 2. Rodzaje i masa [Mg] odpadów komunalnych zebranych w PSZOK.
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IV.2. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne 

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj oraz masę poszczególnych odpadów komunalnych
odebranych z niektórych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych.

Kod i rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec

20 01 99 

Inne nie
wymienione frakcje
zbierane w sposób

selektywny 

12,54 11,14 17,24 10,20 7,50 16,72 8,7

15 01 01 Opakowania z
papieru i tektury - 1,72 2,06 1,36 2,46 2,48 2,9

15 01 06 Zmieszane odpady
opakowaniowe 

10,2 8,24 9,28 5,52 1,58 4,76 6,66

15 01 07 Opakowania ze
szkła 0,2 0,28 0,52 0,42 0,32 0,4 0,4

20 01 08 
Odpady kuchenne

ulegające
biodegradacji 

1,66 3,30 2,72 3,48 5,44 5,8 2,26

20 02 01 Odpady ulegające
biodegradacji 

- - - 5,16 2,56 - 1,34

Tabela  3.  Rodzaje  i  masa  [Mg]  odpadów  komunalnych  odebranych  z  niektórych  nieruchomości
niezamieszkałych w miesiącach styczeń – lipiec 2021 r.

V. Liczba osób objętych zorganizowanym przez Miasto Mysłowice systemem odbioru 
odpadów komunalnych 

W Tabeli 4 przedstawiono liczbę osób objętych systemem odbioru odpadów komunalnych
w poszczególnych latach: 

Stan na dzień 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.08.2021 

Liczba osób
zameldowanych

69883 69388 69034 68696 68172

Liczba osób
zamieszkujących zgodnie z

deklaracjami
66675 65703 65901 65709 65101

Różnica 3208 3685 3133 2987 3071

Tabela  4.Porównanie  liczby  osób  zameldowanych  i  osób  zamieszkujących  zgodnie  z  przedkładanymi
deklaracjami. 

Analizując dane przedstawione w powyższej tabeli zaobserwować można różnicę pomiędzy
liczbą  osób  zameldowanych,  a  wskazanych  w złożonych  deklaracjach  wynoszącą  ok.  5%.  Wynika
to m. in. z faktu podejmowania nauki, pracy lub założenia rodziny poza miejscem stałego meldunku.
Zauważyć należy, że spadek liczby mieszkańców w deklaracjach jest adekwatny do spadku liczby osób
zameldowanych na terenie Miasta Mysłowice.
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W dniu 23 września 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, która w art. 6o dodaje ust. 1a o brzmieniu „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu
weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu
oraz  posiadaniu  gminnych  jednostek  organizacyjnych,  w  tym  przedsiębiorstw  wodociągowo-
kanalizacyjnych."  Powyższa  zmiana  umożliwiać  będzie  pozyskanie  danych  z  innych  jednostek  do
kontroli danych podanych w deklaracjach odnośnie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Do tej  pory nie było jednoznacznej  podstawy prawnej do pozyskiwania takich danych,  głównie z
przedsiębiorstw  wodociągowo-kanalizacyjnych.  Porównywanie  danych  odbywa  się  obecnie  na
podstawie  ewidencji  osób zameldowanych na nieruchomości  przez pracowników merytorycznego
Wydziału,  jak  również  na  podstawie  uzyskanych  informacji  w  wyniku  prowadzonych  kontroli  i
stwierdzonych  nieprawidłowości,  a  także  podczas  rutynowych  kontroli  prowadzonych  przez
pracowników Urzędu oraz Funkcjonariuszy Straży Miejskiej,  o których mowa w pkt IX niniejszego
opracowania.

VI. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na terenie Miasta Mysłowice przyjętą metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  ustalonej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

Obowiązująca  stawka opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi wynosi  31,80 zł
miesięcznie  za  mieszkańca.  W  przypadku,  gdy  właściciel  nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku
zbierania  odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ta  wynosi  63,60 zł  miesięcznie  za
mieszkańca (dwukrotność stawki podstawowej).

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  wysokość  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w poszczególnych latach:

Okres obowiązywania Stawka za odpady zbierane w
sposób selektywny [zł]

Stawka za odpady
nieselektywnie zbierane [zł]

01.01.2016 r. 9,00 18,00
01.02.2016 r. 30.06.2019 r. 12,00 21,00
01.07.2019 r. 31.03.2020 r. 17,50 35,00
01.04.2020 r. 31.12.2020 r. 25,00 50,00
01.01.2021 r. nadal 31,80* 63,60 

Tabela 5. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od roku 2016 (nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy)
*  Właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  do  zbierania  odpadów  w sposób  selektywny.  Stawka  opłaty  w wysokości
31,80 zł jest stawką podstawową. Właściciel nieruchomości, nie może zadeklarować, że nie będzie segregował odpadów
komunalnych, jak było to możliwe wcześniej (przed wejściem w życie nowelizacji ustawy u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r.).

W przypadku niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady  komunalne,  które  na  mocy  uchwały Rady  Miasta  Mysłowice  XXVIII/416/20  z  dnia
24 września  2020  r.  objęte  zostały  gminnym  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych
opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowi  iloczyn  zdeklarowanej  liczby
pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości
oraz ustalonej stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
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Stawki opłat za pojemnik/worek o określonej pojemności przedstawia poniższa tabela:

Wielkość pojemnika/worka Stawka opłaty [zł] Stawka opłaty podwyższonej
[zł]

pojemnik  120 l 6,36 19,08
pojemnik  140 l 7,42 22,26
pojemnik  240 l 12,72 38,16
pojemnik  360 l 19,08 57,24
pojemnik  660 l 34,98 104,94
pojemnik  770l 40,81 122,43

pojemnik  1100 l 58,21 174,63
pojemnik  1500 l 79,50 238,50
pojemnik 2500 l 132,50 397,50

pojemnik 7000 l 371,00 1113,00

worek 80 l 12,13 36,39

worek 120 l 18,19 54,57
Tabela  6.  Rodzaje  i  masa  [Mg]  odpadów komunalnych  odebranych  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz
nieruchomości „mieszanych”.

Opłata podwyższona określana jest w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stanowi ona trzykrotność podstawowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla  nieruchomości  „mieszanych”,  które  w  części  stanowią  nieruchomości,  na  których
zamieszkują  mieszkańcy,  a  w  części  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a
powstają  odpady  komunalne  wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla części zamieszkałej i niezamieszkałej. 

Właściciele  niektórych nieruchomości  niezamieszkałych objętych systemem gminnym,  na
których   powstają   odpady  komunalne,  jak   również   właściciele   nieruchomości   w   części
zamieszkałych  a  w  części  nie  zamieszkałych,  na których powstają odpady komunalne ujmują w
deklaracji o wysokości opłaty   za   gospodarowanie   odpadami   komunalnymi  wszystkie   zbierane   i
oddawane   pojemniki/worki z poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych.

VII. Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VII.1. Zwolnienie dotyczące rodzin wielodzietnych

Stosowanie do art. 6k ust. 4 u.c.p.g. rada gminy  może zwolnić w całości lub w części z opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód  nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub  2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), lub rodziny
wielodzietne,  o  których  mowa  w  ustawie z  dnia  5  grudnia  2014  r.  o  Karcie  Dużej  Rodziny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400). 

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny „Prawo do posiadania Karty przysługuje
członkowi  rodziny  wielodzietnej,  przez  którą  rozumie  się  rodzinę,  w  której  rodzic  (rodzice)  lub
małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich
wiek".

https://sip.lex.pl/#/document/18153356?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(8)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(8)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Na terenie Miasta Mysłowice na mocy uchwały Nr XXX/456/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia
26 listopada 2020 r. wysokość częściowego zwolnienia wynosi 30% obowiązującej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca będącego członkiem rodziny wielodzietnej,
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Miesiąc /rok Ilość osób korzystających z ulgi
dot. KDR

Kwota [zł]

Grudzień 2020 r. 1679 12 592,50 

Styczeń 2021r. 2283 21 779,82 

Luty 2021r. 2566 24 479,64 

Marzec 2021r. 2768 26 406,72 

Kwiecień 2021r. 2878 27 456,12 

Maj 2021r. 2993 28 553,22 

Czerwiec 2021r. 3051 29 106,54 

Lipiec 2021r. 3131 29 869,74 

Sierpień 2021r. 3176 30 299,04 

Tabela  7.  Liczba  osób  korzystających  z  częściowego  zwolnienia  z   opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości w części dotyczącej gospodarstw domowych rodzin wielodzietnych
od grudnia 2020 do sierpnia 2021 r. 

Należy zauważyć prawie dwukrotny wzrost  liczby osób posiadających Kartę Dużej Rodziny
zadeklarowanych w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi z 1679 w grudniu 2020 r.,
do 3176 w sierpniu 2021 r. Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnącej kwocie ulgi, która w bieżącym
roku może wynieść ok. 339 147,00 zł.

VII.2. Zwolnienie dotyczące kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

 Obowiązkowym zwolnieniem wynikającym z zapisów art. 6k ust. 4a u.c.p.g. jest zwolnienie w
części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przysługującym  właścicielom
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia
ustala  rada  gminy  proporcjonalnie  do  zmniejszenia  kosztów  gospodarowania  odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XXX/457/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada
2020 r.  zwolnienie wynosi 3,74 zł od miesięcznej stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  przypadającej  na  każdą  osobę  zamieszkującą  daną  nieruchomość.
Zwolnienie powyższe obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
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Miesiąc Ilość osób korzystających z ulgi
dot. kompostownika

Kwota [zł]

Styczeń 2021r. 722 2 700,28 

Luty 2021r. 1048 3 919,52 

Marzec 2021r. 1175 4 394,50 

Kwiecień 2021r. 1232 4 607,68 

Maj 2021r. 1283 4 798,42 

Czerwiec 2021r. 1311 4 903,14 

Lipiec 2021r. 1343 5 022,82 

Sierpień 2021r. 1373 5 135,02 

Tabela  8.  Liczba  osób  korzystających  z  częściowego  zwolnienia  z   opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości kompostujących bioodpady od stycznia do sierpnia 2021 r. 

Liczba  właścicieli  nieruchomości,  którzy  zadeklarowali  posiadanie  kompostownika  i
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne z miesiąca na miesiąc wzrasta.
Na dzień 31 sierpnia br. jest to już ponad 90% wzrost w porównaniu do m-ca stycznia. Prognoza
kwoty zwolnienia z tym związanego na rok 2021 r. wynosi 56 021,46 zł.

VIII. Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Na całkowity koszt systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych składają się
m.in.:
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W poniższej  tabeli  przedstawiono wartość kosztów odbioru i  zagospodarowania odpadów
komunalnych ponoszonych w ramach systemu gospodarowania odpadami w Mysłowicach w 2021 r.:

Nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy  oraz  nieruchomości

„mieszane”

Niektóre nieruchomości, na
których nie zamieszkują

mieszkańcy
miesiąc koszt [zł] koszt [zł]
styczeń 1 703 269,30 25571,70

luty 1 677 016,28 25654,86
marzec 2 360 030,02 33076,89

kwiecień 2 312 161,42 27172,53
maj 2 233 166,54 20644,47

czerwiec 2 300 627,03 31351,32
lipiec 2 526 652,41 23139,27
suma 15 112 923,00 186 611,04

łącznie 15 299 534,04

Tabela  9.  Koszt  świadczenia  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  w  poszczególnych
miesiącach 2021 r.

W bieżącym roku po raz pierwszy została wprowadzona tonażowa metoda rozliczania usługi
w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  tzn.  za  1  Mg  odebranych  i
zagospodarowanych odpadów komunalnych. Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w
art.  6f  ustawy  u.c.p.g.  narzucających  powyższą  formę  ustalania  wynagrodzenia  wykonawcy.
W ubiegłych latach była to metoda ryczałtowa.

Koszty  administracyjne systemu w okresie 01.01.2021 r. – 31.07.2021 r. wyniosły : 430 967,63 zł 

Łączny koszt systemu gospodarowania odpadami na dzień 31.07.2021 r. wyniósł: 15 730 501,67 zł 

Wpływy:
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (Dochody 

wykonane): 14 616 064,24 zł
 Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

uiszczone po upływie terminu płatności : 11 811,48 zł

Działania egzekucyjne:

W latach 2020 i 2021 (do 31.08.2021 r.) wysłano łącznie 1732 upomnień oraz wystawiono
739 tytułów wykonawczych w związku z zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Tabela 10. Podjęte działania egzekucyjne w latach 2017-2021 

*Stan na dzień 31.08.2021 r

Rok Ilość upomnień Ilość tytułów wykonawczych

2017 827 490
2018 1062 692
2019 1158 615
2020 1051 545
2021 681* 194*
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IX. Działania kontrolne

IX.1. Kontrola selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Stosowanie do art.  6ka u.c.p.g. w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne
przyjmuje  je  jako  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  i  powiadamia  o  tym  wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.  Po przeprowadzeniu postępowania
w drodze decyzji zostaje określona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub
miesiące,  w  których  nie  dopełniono  obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,
stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W  bieżącym  roku  na  podstawie  powiadomienia  Zakładu  Oczyszczania  Miasta  Sp.  z  o.  o.
zostało  wszczętych  24 postępowań  w  sprawie  określenia  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi wobec  właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny. Powyższe dotyczyło zabudowy wielorodzinnej. 
Wydanych zostało 24 decyzji, w tym:

 19 decyzji  określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  na
łączną kwotę:  73 651,98 zł  (dodatkowa kwota do miesięcznej kwoty opłaty).  Zastosowano
stawkę opłaty podwyższonej,

 5  decyzji  umarzających  postępowania  w  sprawie  określenia  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Od  12  decyzji  określających  wysokość  miesięcznej  opłaty za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi strony wniosły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
W  trakcie  rozpatrywania  jest  obecnie  10 decyzji,  natomiast  2  rozpatrzone  już  decyzje  zostały
utrzymane w mocy. 

Decyzje ilość: Rodzaj decyzji

 19 określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  5 umarzająca  postępowanie  w  sprawie  określenia  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Łącznie:                           24

Kwota:                      73 651,98 zł 
(dodatkowa kwota do miesięcznej kwoty opłaty)

Tabela 11. Ilość wydanych decyzji w zakresie nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych w 2021 r.
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IX.2. Kontrola danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

1) Weryfikacja zamieszkania nowonarodzonych dzieci
Pracownicy Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi poddają kontroli  dane podane w

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych
z ewidencji  ludności  dotyczących  zameldowania  nowonarodzonych  dzieci  na  nieruchomości.
Na koniec  sierpnia  br.  zweryfikowano  129  zameldowanych  dzieci  urodzonych  w  okresie
01.01.2021  r.  –  31.07.2021  r.  W  64  przypadkach  wykryto  nieprawidłowości,  co  skutkowało
wezwaniem właścicieli  nieruchomości  do złożenia  wyjaśnień lub deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  W  wyniku  powyższych  czynności  zostało  złożonych  28
nowych deklaracji uwzględniających zamieszkanie na nieruchomości nowonarodzonych dzieci oraz 13
oświadczeń o niezamieszkiwaniu dzieci na terenie miasta Mysłowice. W 23 przypadkach trwa nadal
postępowanie  wyjaśniające,  które  skutkować  będzie  wszczęciem  postępowań  określających
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Brak deklaracji na segregacje
W  związku  z  wprowadzonymi  regulacjami  prawnymi  wszyscy  właściciele  nieruchomości

zobowiązani  są  do  zbieranie  odpadów  w  sposób  selektywny.  W  styczniu  2021  r.  w  systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi znajdowało się 195 właścicieli nieruchomości, którzy nadal
nie złożyli deklaracji obejmujących segregację odpadów komunalnych. Po przeprowadzeniu działań
informacyjnych  przez  pracowników  Urzędu  Miasta  (rozmowy  telefoniczne,  wyjazdy  w  teren,
wysyłanie wezwań) właściciele nieruchomości złożyli stosowne deklaracje. Na dzień 31 sierpnia 2021
r. pozostało 21 kont z brakiem segregacji.  W stosunku do w/w właścicieli  nieruchomości  zostaną
wszczęte odpowiednie postępowania administracyjne. 

3) Kontrola w terenie
W  bieżącym  roku  przeprowadzono  kontrolę  164 nieruchomości położonych  na  terenie

Miasta  Mysłowice.  Kontrole  przeprowadzane  były  przez  pracowników  tutejszego  Urzędu
wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Mysłowice. Kontroli podlegały nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielolokalowej. 

Kontrole obejmowały:

-  weryfikację danych zawartych w  złożonych deklaracjach o wysokości  opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

- nowo powstałe nieruchomości, których właściciele nie złożyli w/w deklaracji

- konieczność złożenia nowej deklaracji w związku z obowiązkiem segregacji wynikającym z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

-   konieczność  złożenia  nowej  deklaracji  ze  względu  zmiany  liczby  osób  zamieszkujących  (zgon,
urodzenie się dziecka),

-   sprawdzenie  przestrzegania  utrzymywania  w  należytym  stanie,  porządku  i  czystości   miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych,

- działalności gospodarcze (nieruchomości mieszane) pod względem złożenia deklaracji,

- nieruchomości, w których znajdują się gminne jednostki oświatowe, na których powstają odpady
komunalne,

- posiadanie kompostownika na terenie nieruchomości zgodnie z złożoną deklaracją. 
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W  przypadku  nowo  wybudowanych  osiedli  zostały  przeprowadzone  kontrole  dotyczące
wypełnienia  obowiązku  złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  i  wyposażenia  tych  nieruchomości  w  pojemniki.  Po  dokonaniu  czynności
sprawdzających  w ewidencji  ,,Odpady  Komunalne  –  ewidencja  i  naliczanie”  stwierdzono,  że  6
właścicieli  nie  złożyło  deklaracji.  Po  kontroli  właściciele  nieruchomości  zgłosili  łącznie  14  osób
zamieszkujących skontrolowane nieruchomości.

Przeprowadzone  kontrole  pozwoliły  zidentyfikować  właścicieli  nowych  nieruchomości,  jak
również  pozwoliły  zweryfikować  dane  w  deklaracji  (urodzenia,  zgony,  obowiązek  segregacji),  co
skutkowało złożeniem pierwszych lub nowych deklaracji. Skontrolowano 86 nieruchomości, których
właściciele nie zadeklarowali, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady są zbierane w sposób
selektywny.  Dzięki  tym kontrolom do UM wpłynęły liczne nowe deklaracje o wysokości  opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  uwzględniające  wszelkie  zmiany,  na  podstawie  których
ustalono wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Kontrolowane  również  były  miejsca  gromadzenia  odpadów  komunalnych  w zabudowie
wielolokalowej,  a w przypadku  stwierdzenia  nieporządku  kontaktowano  się  z  właścicielem
nieruchomości  (pisemnie  lub telefonicznie)  celem  wezwania  do  uprzątnięcia  i bieżącego
utrzymywania w należytym stanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. 

Kontrola  jednostek  oświatowych  wykazała,  że ilość  pojemników  zadeklarowanych  w
deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest  wystarczająca  i
zapewniająca ich nieprzepełnianie. 

Szczegółowy  wykaz  przeprowadzonych  kontroli  w  terenie  przedstawia  Załącznik  do
niniejszego opracowania.

X. Edukacja ekologiczna

Kampania ekologiczna pn. „Dzieci segregują, a Ty?”.
W bieżącym roku działania edukacyjne przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miasta

Mysłowice w przedszkolach w ramach Kampanii ekologicznej ,,Dzieci segregują, a Ty” rozpoczęły się
na początku maja i trwały do połowy czerwca.

Głównym  celem  kampanii  jest  kształtowanie  postaw  związanych  z  selektywną  zbiórką
odpadów  komunalnych  wśród  mieszkańców  naszego  miasta  przy  udziale  dzieci  w  wieku
przedszkolnym.

Edukacja  ekologiczna  prowadzona  była  metodami  aktywnymi  w  formie  zadawania  pytań
przedszkolakom  oraz  rozmowy  o  sposobach  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.  Ich
wypowiedzi  były  nagrywane,  a  krótkie  filmy  z  ich  udziałem  umieszczane  będą  w  mediach
społecznościowych. 

Wszystko  odbywało  się  będzie  na  terenie  przedszkola,  w  uczestnictwie  pracowników
placówki, przedstawicieli Urzędu Miasta Mysłowice – Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
oraz pracownikiem telewizji ITVM, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Kampania rozpocznie się z dniem 17 września 2021 r. w związku z międzynarodowa kampanią
- Sprzątania Świata, odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Filmiki z udziałem
dzieci będą cyklicznie udostępniane na Facebooku profil ,,Zielone Mysłowice” – piątek – poniedziałek
– środa – piątek. Przewidywane zakończenie kampanii – koniec października 2021 r.
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W kampanii wzięło udział 8 przedszkoli, a każda grupa liczyła ok. 40 dzieci: 

1. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Laryska 9, Mysłowice

2. Przedszkole nr 5
ul. Armii Krajowej 28, Mysłowice

3. Przedszkole nr 8
ul. Gwarków 22, Mysłowice 

4. Przedszkole nr 9
ul. Janowska 2, Mysłowice

5. Przedszkole nr 10
ul. Niepodległości 44, Mysłowice

6.  Przedszkole nr 15
ul. Edmunda Osmańczyka 2, Mysłowice 

7. Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Franciszka Kawy 4, Mysłowice 

8. Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka
ul. Gabrieli Zapolskiej 1, Mysłowice 
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