
projekt 
Uchwała Nr ..... 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia ............ 

 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie miasta Sosnowca. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6k ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 121/V/2019 Rady 
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca  
 

Rada Miejska w Sosnowcu  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 
taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w odrębnej 
uchwale. 

2. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok, dla nieruchomości 
wyposażonych w wodomierze, ustalana będzie na podstawie zużycia wody w 
okresie 12 kolejnych miesięcy okresu poprzedzającego złożenie deklaracji, w 
oparciu o posiadaną informację/faktury od dostawcy wody. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w nowej deklaracji okres zużycia wody nie może się 
pokrywać z okresem przyjętym do naliczenia opłaty w poprzedniej deklaracji. 

3. W ilości zużytej wody nie uwzględnia się ilości wody zużytej bezpowrotnie, na cele 
inne niż bytowe, jeżeli właściciel wykaże tą ilość z podłączonego dodatkowo licznika 
dla wody zużywanej bezpowrotnie. 

4. W budynkach wielolokalowych, w których poszczególne lokale mieszkalne 
wyposażone są w wodomierze, ilość zużytej wody wykazywana na potrzeby 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
sumę ilości zużytej wody w poszczególnych lokalach mieszkalnych. 

5. W budynkach wielolokalowych, w których poszczególne lokale mieszkalne nie są 
wyposażone w wodomierze, ilość zużytej wody wykazywana na potrzeby ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi wysokość 
odczytu z wodomierza głównego. 

6. W nieruchomościach (a także lokalach mieszkalnych w budynkach 
wielolokalowych): nowo wybudowanych, nowo nabytych, nowo zamieszkałych, 
podstawą wyliczenia opłaty w roku, w ciągu którego rozpoczęło się zamieszkiwanie 
na tej nieruchomości oraz w roku kolejnym, do wyliczeń przyjmuje się 3 m3 wody 
miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego tą nieruchomość, określone 
na podstawie wartości średniego zużycia wody, w oparciu o przepisy wykonawcze 



do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W latach kolejnych ilość zużywanej wody 
określa się w tych nieruchomościach w sposób wskazany w § 1 ust. 2.  

7. W nieruchomościach niepodłączonych do sieci wodociągowej lub lokalach 
mieszkalnych w budynkach wielolokalowych pozbawionych liczników na wodę, do 
wyliczeń przyjmuje się 3 m3 wody miesięcznie na jednego mieszkańca 
zamieszkującego tą nieruchomość, określone na podstawie wartości średniego 
zużycia wody, w oparciu o przepisy wykonawcze do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. 

 
§ 2. 

1. W nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określa się na podstawie ilości zadeklarowanych pojemników/worków, 
częstotliwości odbierania odpadów oraz stawki opłaty za pojemnik/worek 
określonej w odrębnej uchwale. 

2. W nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określa się: 

a) dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zgodnie z metodą 
określoną w § 1, 

b) dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne w sposób określony w ust. 1. 

 
 

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr 458/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta 
Sosnowca. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 
 

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sosnowcu 

            Ewa Szota 
 

 


