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Projekt 
 

 
 

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

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

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr X.120.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2021 r. poz. 5846) wprowadza się następujące zmiany: 

1. §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 144,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”. 

2. §3 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 288,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny.”. 

§ 2. Pozostała część uchwały nr X.120.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 
2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. poz. 5846) 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 2022 r. 

 

 

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
               /-/ Anna Hetman
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1648) wprowadziła zmianę zapisów art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu: 

“W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe” 

zostało zastąpione nowym: 

“W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego 
na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe”. 

Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być 
wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem od 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

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). 

W projekcie uchwały proponuje się zachować na dotychczasowym poziomie podstawową 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości. Stawkę 
podwyższoną, tj. stawkę w przypadku braku segregacji, proponuje się ustalić na poziomie 
dwukrotnej wysokości stawki opłaty podstawowej, analogicznie do sposobu określania wysokości 
opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

Na podstawie powyższego uznaje się za celowe podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 

         NACZELNIK WYDZIAŁU 
               /-/ Honorata Uchto 


