
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

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. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.2, ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 
z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa 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 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszoną przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz miasta Jastrzębie-Zdrój, w wysokości 214,00 zł brutto za odbiór 1m3 odpadów 
komunalnych w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.   

2. Ustala się wyższą górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszoną przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz miasta Jastrzębie-Zdrój, w wysokości 642,00 zł brutto za odbiór 1m3 

odpadów komunalnych w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.   

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługę 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 62,00 zł 
brutto za 1m3 nieczystości ciekłych. 

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XI.73.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 r. 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3418 z dnia 29 czerwca 2015r.) 

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

 

PREZYDENT MIASTA 

   /-/ Anna Hetman 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Górne stawki opłat są stawkami maksymalnymi 
za usługi, jakie mogą pobierać od właścicieli nieruchomości przedsiębiorcy posiadający wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpili do zorganizowanego przez 
gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązani są do zawarcia umowy 
z uprawnionym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 

Właściciele nieruchomości w celu pozbycia się nieczystości ciekłych zbieranych w zbiornikach 
bezodpływowych  zobowiązani są  do zawarcia stosownej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą.    
W  przypadku braku w/w umów gmina zobowiązana jest do zorganizowania z tych nieruchomości 
odbioru odpadów lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  
Górne stawki opłat powinny w całości pokryć koszty odbioru, zagospodarowania odpadów 
komunalnych lub nieczystości ciekłych i ich transportu, jak i obsługi administracyjnej związanej 
z wykonaniem zastępczym dla tych usług, a ponoszonych przez Miasto z uwagi na niewypełnienie 
przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Zaproponowane w projekcie uchwały stawki opłat są wynikiem badania rynku w tym zakresie. 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

 /-/ Honorata Uchto 


