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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2023 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 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 2519 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. 6j 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 38,80 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 - 77,60 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. Traci moc uchwała Nr LV/853/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 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. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 marca 2023 r. 

 

   

z up. PREZYDENTA MIASTA 
I ZASTĘPCA PREZYDENTA 

MIASTA MYSŁOWICE 
 
 

(-) Wojciech CHMIEL 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2519 z późn. zm.) - dalej ustawa u.c.p.g., rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty. 

Art. 6j ust. 1 i 2 ustawy u.c.p.g. wskazuje dopuszczalne metody określania sposobu ustalania wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88), 

- oraz ustalonej stawki opłaty. Możliwe jest także uchwalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego. Ustawodawca dopuszcza stosowanie więc niż jednej metody 

ustalenia opłat na terenie gminy oraz jej różnicowania w zależności od powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich 

a także od rodzaju zabudowy. 

W przedłożonym projekcie uchwały wybiera się metodę określania sposobu ustalania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

Metoda nie ulega zmianie w stosunku do postanowień zawartych w poprzednich uchwałach Rady Miasta 

Mysłowice 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. 

Przy omawianej metodzie uchwalona miesięczna  wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem – za mieszkańca, 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 dopuszczalna wysokość 

stawki wynosi obecnie 41,23 zł od mieszkańca za miesiąc. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy u.c.p.g. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 
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4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 Planowane na 2023 r. koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtują się 

następująco: 

Planowane na 2023 r. koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
Aktualna stawka 31,80 zł 
Ilość mieszkańców (zgodnie ze złożonymi 
deklaracjami stan na 02.01.2023 r.) 

65 532 

Roczny dochód (wyliczenia po ilości osób z uwzgl. 
zwolnień i pojemników) 25 031 251,87 zł 

Koszty odbierania, transportu i zagospodarowania 
odpadów oraz utrzymania PSZOK (zgodnie z 
umowami na 2023 r.) 

 
29 262 977,57 zł 

Koszty administracyjne (na podst. planu na 2023 r.) 1 007 603,00 zł 
Różnica - 5 239 328,70 zł 
Roczna kwota zwolnień KDR 508 176,72 zł 

 Z powyższego wynika, że prognozowana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w 2023 r. wynosi 5 239 328,70 zł. 

 Biorąc pod uwagę powyższe dane proponuje się zaktualizować stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do wysokości 38,80 zł za mieszkańca na miesiąc: 

Proponowana stawka 38,80 zł 
Ilość mieszkańców (zgodnie ze złożonymi deklaracjami 
stan na 02.01.2023 r.) 65 532 

Roczny dochód (wyliczenia po il. osób z uwzgl 
zwolnień i pojemników) 29 617 775,76 zł 

Koszty odbierania, transportu i zagospodarowania 
odpadów oraz utrzymania PSZOK (zgodnie z 
umowami na 2023 r.) 

29 262 977,57 zł 

Koszty administracyjne (na podst. planu na 2023 r.) 1 007 603,00 zł 
Różnica - 652 804,81 zł 
Roczna kwota zwolnień KDR 601 395,72 zł 

W przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny proponuje się ustalenia opłaty podwyższonej w wysokości dwukrotności stawki opłaty tj. 

77,60 zł miesięcznie na mieszkańca. 

W 2021 r. ustawodawca zmieniając przepisy ustawy u.c.p.g. wprowadził możliwość pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2da ustawy u.c.p.g.). Uchwała w powyższym temacie 

została podjęta przez Radę Miasta Mysłowice w dniu 25 listopada 2021 r. (Uchwała Nr XLVIII/712/21). 

Proponowany projekt uchwały nie zmienia stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności 

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

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które zostały zaktualizowane od dnia 1 lipca 2022 r. uchwałą 

Nr LV/853/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 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. 
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Należy zaznaczyć, że na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mają wpływ następujące 

czynniki: 

- wzrost kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej), 

- wzrost cen energii elektrycznej, 

- wzrost cen paliwa, 

- wzrost cen na instalacjach komunalnych, 

- wzrost opłat środowiskowych, 

- zmiana częstotliwości odbioru bioodpadów. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 SEKRETARZ MIASTA MYSŁOWICE 

  

(-) Marta JABŁCZYŃSKA 
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