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Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

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

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1, ust.3, art. 6j ust.3b 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.), 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 r. poz. 1057) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość w wysokości 29,50 zł miesięcznie. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego 
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 59,00 zł miesięcznie, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 2. 1. Dla nieruchomości, 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 22,00 zł; 

b) dla pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 24,00 zł; 

c) dla pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 48,00 zł; 

d) dla pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 220,00 zł; 

e) dla pojemnika o pojemności 1500 l w wysokości 300,00 zł; 

f) dla pojemnika o pojemności 2500 l w wysokości 500,00 zł; 

g) dla pojemnika o pojemności 5000 l w wysokości 1 000,00 zł; 

h) dla pojemnika o pojemności 7000 l w wysokości 1 400,00 zł; 

i) dla pojemnika o pojemności 10000 l w wysokości 2 000,00 zł; 

j) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 60 l w wysokości 12,00 zł; 

k) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l w wysokości 24,00 zł. 

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub 
worek, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny. 

a) dla pojemnika o pojemności 110 l w wysokości 44,00 zł; 

b) dla pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 48,00 zł; 

c) dla pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 96,00 zł; 

d) dla pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 440,00 zł; 

e) dla pojemnika o pojemności 1500 l w wysokości 600,00 zł; 

f) dla pojemnika o pojemności 2500 l w wysokości 1 000,00 zł; 
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g) dla pojemnika o pojemności 5000 l w wysokości 2 000,00 zł; 

h) dla pojemnika o pojemności 7000 l w wysokości 2 800,00 zł; 

i) dla pojemnika o pojemności 10000 l w wysokości 4 000,00 zł; 

j) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 60 l w wysokości 24,00 zł; 

k) dla worka z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l w wysokości 48,00 zł. 

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 144,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 576,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

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

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 7782), zmieniona uchwałą nr XXIII.214.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r. poz. 7279), uchwałą nr II.6.2018 z dnia 25 stycznia 2018r. (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2018r. poz. 770), uchwałą nr XIX.151.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2020r. poz. 67), uchwałą nr XV.130.2021 z dnia 8 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2020 r. poz. 8896). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 
     /-/ Anna Hetman
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (dalej zwanej ustawą) gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój  systemem odbierania odpadów objęte zostały również nieruchomości 
niezamieszkałe, które zadeklarowały swój udział w gminnym systemie. 

Dla nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości i stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dla  nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych  do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, liczby ich opróżnień wynikającej z częstotliwości odbioru 
odpadów oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi ryczałtową opłatę za rok. 

Rada gminy uchwala zatem stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- od jednego mieszkańca, 

- od pojemnika lub worka o określonej pojemności, 

- od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 

- stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Ustawa dopuszcza możliwość ustalenia podwyższonej stawki opłaty na poziomie nie niższym niż 
dwukrotna wysokość stawki "podstawowej"  i nie wyższym niż czterokrotność   stawki.  W projekcie 
uchwały zaproponowano dwukrotność wysokości stawki „podstawowej". 

Nie ulega zmianie dotychczasowa wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Roczny charakter ryczałtowej stawki 
oznacza bowiem, że stawka ta określona uchwałą, która zaczyna obowiązywać w trakcie roku, 
nie może mieć zastosowania do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w tym roku 
(orzecznictwo RIO). 

Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie 
gminy, ilości zadeklarowanych pojemników lub worków,  ilość wytwarzanych na terenie gminy 
odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
które obejmują koszty: 

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

·tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

·obsługi administracyjnej tego systemu, 

·edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 

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

·usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 
i magazynowania. 

Ponadto projekt uchwały uwzględnia ograniczenia ustawowe co do maksymalnej wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6k, art. 6j ustawy. 
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W  przypadku nieruchomości zamieszkałych, przy metodzie naliczania opłaty od liczby 
mieszkańców  zamieszkujących nieruchomość, to 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, zaś w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, to 1,3% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego  na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek 
o pojemności 120 l, oraz proporcjonalnie za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej 
pojemności. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł 
(Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r.; M.P. z dnia 
30 marca 2021 r. Poz. 314). 

 
 

 

 

Kierownik Referatu 
    /-/ Anna Sojka 


