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

z dnia .................... 2022 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 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz.559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, ust. 2a 
pkt. 1, pkt. 5, ust. 3, art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1297 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-
Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość w wysokości 33,80 zł miesięcznie. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego 
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 67,60 zł miesięcznie, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 110 l - 22,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 120 l - 24,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 240 l - 48,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1100 l - 220,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 1500 l - 300,00 zł, 

f) pojemnik o pojemności 2500 l - 500,00 zł, 

g) pojemnik o pojemności 5000 l - 1 000,00 zł, 

h) pojemnik o pojemności 7000 l - 1 400,00 zł, 

i) pojemnik o pojemności 10000 l - 2 000,00 zł, 

j) worek o pojemności 60 l - 12,00 zł, 

k) worek o pojemności 120 l - 24,00 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny za pojemnik lub worek o określonej pojemności w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 110 l - 44,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 120 l - 48,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 240 l - 96,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1100 l - 440,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 1500 l - 600,00 zł, 

f) pojemnik o pojemności 2500 l - 1 000,00 zł, 

g) pojemnik o pojemności 5000 l - 2 000,00 zł, 

h) pojemnik o pojemności 7000 l - 2 800,00 zł, 

i) pojemnik o pojemności 10000 l - 4 000,00 zł, 
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j) worek o pojemności 60 l - 24,00 zł, 

k) worek o pojemności 120 l - 48,00 zł. 

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 200,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 400,00 zł za rok od domku letniskowego albo 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 X.120.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 2021r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. 
Śląskiego 2021r. poz. 5846), zmieniona uchwałą nr XIV.198.2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  (Dz.U. Woj. Śląskiego 2021r. poz. 8532). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 

 

 

 

 

         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 gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

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 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 stanowi ryczałtową opłatę za rok. 

Rada Miasta oprócz podstawowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. 
stawki od jednego mieszkańca, od pojemnika lub worka o określonej pojemności, od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe) uchwala również stawki opłat podwyższonych, które mają zastosowanie 
w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają 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". 

Przy ustalaniu stawek poszczególnych opłat uwzględniono liczbę mieszkańców gminy, ilości 
zadeklarowanych pojemników lub worków,  ilości 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 uwzględniono ograniczenia ustawowe co do maksymalnej wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6k, art. 6j ustawy. 

W  przypadku nieruchomości zamieszkałych, przy metodzie naliczania opłaty od liczby 
mieszkańców  zamieszkujących nieruchomość, to 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. 

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. 

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, to 10 % przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od  domku letniskowego lub innej nieruchomości 
o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowej. 
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Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2 061,93 zł 
(Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021r.; M.P. z 2021r. 
poz. 377). 

Do wyliczenia wysokości poszczególnych stawek opłat wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy 
prawa oraz poniższe dane: 

Średnia liczba mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
(prognoza):  2023 r.  - 72 481 M, 2024 r. - 71 788 M,  2023-2024 – 72 135 M 

Liczba nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: 
nieruchomości zamieszkałe - 7 317, nieruchomości niezamieszkałe - 941 

Prognozowana ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru bezpośrednio 
z nieruchomości lub przyjęcia w punktach zbiórki: 

rok  2023 2024 razem 
ilość odpadów komunalnych [Mg] 31 735,56 33 006,07 64 741,63 

Prognozowana ilość pojemników przeznaczonych do opróżnienia lub worków do odebrania 
w danym miesiącu: 

rodzaj pojemnika lub worka  ilość odbiorów lub opróżnień w miesiącu  
worek 60 l, 120 l 5181 
pojemnik 110 l, 120 l 3352 
pojemnik 240 l 848 
pojemnik 1100l 1217 
pojemnik 1500 l,2500 l 232 
pojemnik Kp5, Kp7, Kp10 201 

Prognozowane wydatki na gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi SGO: 

wyszczególnienie wydatków SGO 2023 2024 Razem  
odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów  

27 406 264,64 28 448 840,64 55 855 105,28 

tworzenie i utrzymanie punktów 
PSZOK i GPZON 

3 477 000,72 4 431 441,48 7 908 442,20 

obsługa administracyjna  2 067 297,00 2 169 791,00 4 237 088,00 
edukacja ekologiczna  26 052,00 106 052,00 132 104,00 
usuwanie „dzikich wysypisk" 35 000,00 35 000,00 70 000,00 
wyposażenie nieruchomości 
zamieszkałych w pojemniki  

2 991 675,36 2 991 675,36 5 983 350,72 

Razem (wartość zaokrąglona) 36 003 290,00 38 182 801,00 74 186 091,00 

Wydatki systemu SGO w przeliczeniu na 1 Mg odpadów oszacowano na poziomie 1 141,33 zł/Mg. 

Gęstość nasypowa odpadów komunalnych niezagęszczonych przyjęto na poziomie 176 kg/m3, co 
daje 21,42 kg na pojemnik 120 l. 

Prognozowana liczba nieruchomości objęta zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z tytułu  kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach 
- 1 036. 

Nieściągalność na poziomie 22 % w skali roku. 

Stawka opłaty od pojemnika lub worka:  

Mając powyższe na względzie określono stawkę opłaty dla pojemnika o pojemności 120 l oraz 
stawki dla pojemników i worków o mniejszej lub większej pojemności stosując zasadę 
proporcjonalności zgodnie z wytycznymi ustawodawcy. 

pojemnik 120 l o średniej wadze 21,12 kg *1 141,33 zł : 1 Mg = 24,10 zł 

przyjęto stawkę opłaty podstawowej w wysokości 24,00 zł za pojemnik 120 l. 
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pojemność pojemnika lub worka [l] wysokość stawki opłaty podstawowej [zł] 
worek 60  12,00 
worek 120 24,00 
pojemnik 110 22,00 
pojemnik 120  24,00 
pojemnik 240 48,00 
pojemnik 1100 220,00 
pojemnik 1500 300,00 
pojemnik 2500 500,00 
pojemnik 5000 1 000,00 
pojemnik 7000 1 400,00 
pojemnik 10000 2 000,00 

Stawkę opłaty dla pojemników lub worków pozostają zatem na dotychczasowym poziomie. 

Stawka opłaty od domku letniskowego lub od innej nieruchomości rekreacyjno-
wypoczynkowej: 

Ryczałtową roczną stawkę opłaty za domek letniskowych lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zaproponowano w wysokości 200,00 zł/rok. 

Wydatki ponoszone na system SGO z uwzględnieniem nieruchomości niezamieszkałych 
oszacowano na poziomie 7 849 625,00 zł/rok. 

Stawka opłaty od mieszkańca: 

Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca 
wyliczono jako iloraz prognozowanych wydatków ponoszonych na system SGO w odniesieniu do 
nieruchomości zamieszkałych, średniej liczby mieszkańców  i liczby miesięcy objętych kalkulacją: 

2023r. – 2024r. :  58 486 841,00 zł : 72 135 M : 24 m-c = 33,78 zł/M/m-c 

Stawkę opłaty zaproponowano na poziomie 33,80 zł/M/m-c 


