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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 29 października 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1439), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2015 r. poz. 7782 z dnia 31 grudnia 2015 r.), zmienionej uchwałą nr XXIII.214.2017 z dnia 
19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 7279 z dnia 27 grudnia 2017 r.), uchwałą nr 
II.6.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 770 z dnia 2 lutego 2018 r.), 
uchwałą nr XIX.151.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 67 z dnia 
7 stycznia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 36,00 zł miesięcznie, 
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny.”; 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pojemnik lub worek: 

a) dla pojemnika o pojemności 110 l w wysokości 5,00 zł; 

b) dla pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 6,00 zł; 

c) dla pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 12,00 zł; 

d) dla pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 58,00 zł; 

e) dla pojemnika o pojemności 1500 l w wysokości 79,00 zł; 

f) dla pojemnika o pojemności 2500 l w wysokości 132,00 zł; 

g) dla pojemnika o pojemności 5000 l w wysokości 264,00 zł; 

h) dla pojemnika o pojemności 7000 l w wysokości 370,00 zł; 

i) dla pojemnika o pojemności 10000 l w wysokości 529,00 zł; 

j) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 60 l w wysokości 9,00 zł; 

k) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł.”; 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik lub worek, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 
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a) dla pojemnika o pojemności 110 l w wysokości 15,00 zł; 

b) dla pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł; 

c) dla pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 36,00 zł; 

d) dla pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 174,00 zł; 

e) dla pojemnika o pojemności 1500 l w wysokości 237,00 zł; 

f) dla pojemnika o pojemności 2500 l w wysokości 396,00 zł; 

g) dla pojemnika o pojemności 5000 l w wysokości 792,00 zł; 

h) dla pojemnika o pojemności 7000 l w wysokości 1 100,00 zł; 

i) dla pojemnika o pojemności 10000 l w wysokości 1 587,00 zł; 

j) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 60 l w wysokości 27,00 zł; 

k) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l w wysokości 54,00 zł.”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 
2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 7782), zmieniona uchwałą nr XXIII.214.2017 z dnia 19 grudnia 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 7279 z dnia 27 grudnia 2017 r.), uchwałą nr II.6.2018 
z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 770 z dnia 2 lutego 2018 r.), uchwałą 
nr XIX.151.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 67 z dnia 7 stycznia 
2020 r.) pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 
 /-/ Anna  Hetman
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła na gminy obowiązek 
dostosowania uchwał podjętych w starym stanie prawnym w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji, tj. najpóźniej do dnia 6 września 2020 r. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wydłużyła ten okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła szereg zmian w zakresie 
obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in.: 

1. Nowe brzmienie art. 6j ust. 3: 

"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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2." 

2. Nowe brzmienie art. 6k ust. 1 pkt 2: Rada gminy, w drodze uchwały: 

"2) ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości." 

3. Dodano pkt 5 w art. 6k ust. 2a: 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 – 3,2% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 
120 litrów, 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." 

4. Nowe brzmienie art. 6k ust. 3: 

"Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b." 

5. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy: 

"2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek, określona 
w uchwale wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wyższa niż stawka odpowiednio 
za pojemnik lub worek określona w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 obowiązuje do 
dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej 
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy." Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) 
wydłużyła ten okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Przedstawiona propozycja uchwały dostosowuje przepisy prawa miejscowego do zmian 
wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). 

Określona stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny nie spełnia nowych zapisów znowelizowanej ustawy (art. 6k 
ust. 3) – wynosi 20,00 zł od jednego mieszkańca (przy stawce podstawowej 12,00 zł). 
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Wysokość tej stawki nie może być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna 
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy na podstawie art. 6j ust. 1. W związku z powyższym 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy 
nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny należy podnieść do 
wymaganej wartości. Przyjęto trzykrotną wysokość stawki ustalonej przez radę gminy na podstawie 
art. 6j ust. 1, tj. 36,00 zł od jednego mieszkańca. 

Określone stawki dla nieruchomości niezamieszkałych nie spełniają zapisów nowelizowanej 
ustawy. W związku z tym dostosowano zapisy prawa miejscowego do maksymalnych stawek opłaty 
za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości niezamieszkałej. Dla stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie wypełnią 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przyjęto trzykrotną wysokość 
stawki ustalonej przez radę gminy na podstawie art. 6k ust. 1. 

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) ogłoszono, że przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.; M.P. z dnia 31 marca 2020 r. Poz. 330). 

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt. 5 ustawy ucpg maksymalna stawka opłaty za pojemnik lub worek 
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości niezamieszkałej może wynosić: 

a) za pojemnik o pojemności 1100 litrów: 3,2 % x 1 819,00 zł = 58,21 zł 

b) za worek o pojemności 120 litrów: 1% x 1 819,00 zł = 18,19 zł 

Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości 
proporcjonalnej do ich pojemności, które wynoszą: 

a) dla pojemnika o pojemności 110 l w wysokości 5,81 zł; 

b) dla pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 6,35 zł; 

c) dla pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 12,70 zł; 

d) dla pojemnika o pojemności 1500 l w wysokości 79,37 zł; 

e) dla pojemnika o pojemności 2500 l w wysokości 132,29 zł; 

f) dla pojemnika o pojemności 5000 l w wysokości 264,58 zł; 

g) dla pojemnika o pojemności 7000 l w wysokości 370,41 zł; 

h) dla pojemnika o pojemności 10000 l w wysokości 529,16 zł; 

i) dla worka o pojemności 60 l w wysokości 9,10 zł. 


