
KARTA UZGODNIEŃ 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z nieruchomości zamieszkałych oraz w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na 

których powstają odpady komunalne, położonych na terenie miasta Sosnowca. 
 

 

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY  

 
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.) stanowi, iż rada gminy, w drodze uchwały 

dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. W przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. Rada gminy może także uchwalić jedną 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

 

Od lipca 2013 roku w Sosnowcu obowiązywała metoda naliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiąca iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Niestety składający 

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

deklarowali taką ilość zamieszkujących osób do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, na podstawie której na koniec grudnia 2019 roku ilość mieszkańców Sosnowca 

wyniosła 180.070, podczas, gdy dane z ewidencji mieszkańców mówią o 187.583 osobach 

posiadających stały meldunek. Podejmowane postępowania wyjaśniające, mające na celu ponowną 

weryfikację osób zgłoszonych w deklaracjach, pomimo wystosowania 1885 wezwań i wszczęcia 385 

postępowań wobec właścicieli nieruchomości, których deklaracja wzbudzała uzasadnione wątpliwości 

oraz 749 wezwań i wszczęcia 614 postepowań wobec właścicieli nieruchomości, którzy sami nie 

wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a ilość 

deklarowanych osób, które zamieszkują nieruchomości sukcesywnie malała. Zachodzi także duże 

prawdopodobieństwo, że w deklaracjach nie zostają ujęci mieszkający w naszym mieście 

obcokrajowcy, przyjeżdżający tu do pracy. Weryfikacja ilości zamieszkujących pracowników-

obcokrajowców jest praktycznie niemożliwa. 

Ciągły spadek ilości zadeklarowanych osób, które zamieszkują w nieruchomościach, przy 

niezmniejszającej się ilości wytwarzanych odpadów, jest dodatkowym elementem, który obok 

zwiększenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wpływa na wysokość stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i dalszy jej wzrost.  

Dlatego Sosnowiec wzorem innych gmin w Polsce, które borykają się z podobnym problemem 

rozważył zastosowanie innej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

która będzie łatwa do weryfikacji i odzwierciedli faktyczne zamieszkiwanie, które bezpośrednio wiąże 

się z ilością wytwarzanych odpadów komunalnych. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości na 

potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

wyposażonych w wodomierze ustalana na podstawie zużycia wody w okresie następujących po sobie 

12 miesięcy roku poprzedniego, na podstawie informacji od dostawcy wody, pozwoli także na 

zmniejszenie ilości składanych w ciągu roku deklaracji zmieniających przez spółdzielnie 

mieszkaniowe i wspólnoty.  

 

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE  

    PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU 
 

Z pobranych opłat sfinansowany zostanie gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. 



 


