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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub 

worek o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a i ust. 3 w związku z art. 6j 

ust. 1 pkt 1 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 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr XI/154/15 Rady 

Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Wybiera się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy określoną w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 31,80 zł miesięcznie na mieszkańca. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli właściciel 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 - 63,60 zł miesięcznie 

na mieszkańca. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne oraz stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel  nieruchomości  nie wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  

komunalnych  w sposób selektywny: 
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Wielkość pojemnika / worka Stawka opłaty za pojemnik/worek o 
określonej pojemności [zł] 

Stawka opłaty podwyższonej za 
pojemnik lub worek o określonej 

pojemności, jeżeli właściciel  
nieruchomości  nie wypełnia  

obowiązku  zbierania  odpadów  
komunalnych  w sposób 

selektywny 
[zł] 

pojemnik 120l 10,26 30,78 

pojemnik 140l 11,97 35,91 

pojemnik 240l 20,52 61,56 

pojemnik 360l 30,78 92,34 

pojemnik 660l 56,43 169,29 

pojemnik 770l 65,83 197,49 

pojemnik 1100l 94,05 282,15 

pojemnik 1500l 128,25 384,75 

pojemnik 2500l 213,75 641,25 

pojemnik 7000l 598,50 1 795,50 

worek 80l 6,84 20,52 

worek 120l 10,26 30,78 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek określonej w § 3 ust.1. 

3. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie  z § 2 

i § 3 niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 1 lipca 

2022 r. 

  

   

z up. Prezydenta Miasta 
I Zastępca Prezydenta Miasta 

Mysłowice 
 
 

(-) Wojciech Chmiel 
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Uzasadnienie 

Niniejszy projekt uchwały wnosi się w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. 

2021 poz. 1648), zgodnie z którym uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 6k ust.1 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (w sprawie stawki opłaty za pojemnik lub 

worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości) 

zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 r., co oznacza, że Uchwała Nr XXXI/464/20 Rady 

Miasta Mysłowice z dnia 10 grudnia 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, z dniem 1 lipca 2022 r. z mocy prawa traci moc. 

Proponowany projekt uchwały ustala nowe stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Natomiast w zakresie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, proponuje się utrzymanie stawek 

określonych w obowiązującej dotychczas uchwale Nr XXXI/464/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 10 grudnia 

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. 

Przepis art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianie stanowi : 

"Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady 

komunalne zbierane 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". 

Po dokonaniu analizy w oparciu o dane pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczby i rodzaju pojemników oraz worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości) oraz stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, że obowiązujące dotychczas stawki opłaty za 

pojemnik/worek o określonej pojemności nie pokrywają kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek o pojemności 120l 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w wysokości 10,26 zł. 

W przypadku pojemnika lub worka o mniejszej lub większej pojemności, wysokość stawki ustalono 

proporcjonalnie do ich pojemności. 
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Proponowana wysokość stawek opłaty nie przewyższa 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120l przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, który zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 

1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł ( M.P. z dnia 30 marca 2022 r. poz. 377 ). Maksymalna stawka 

opłaty ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120l zgodnie z powyższym obwieszczeniem wynosi 

26,80 zł. 

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej 

pojemności, jeżeli właściciel  nieruchomości  nie wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  komunalnych  

w sposób selektywny, ustalona została jako trzykrotność stawki podstawowej. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 Sekretarz Miasta Mysłowice 

  

(-) Marta Jabłczyńska 
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