
projekt 
 

Uchwała Nr …………………… 
Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia ………………… 
 

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1-2 
oraz ust. 2a i 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3b i 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 888 ze zm.) 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. 
 
W nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27,70 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny wynosi 55,40 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

 
§ 2. 

 
1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,50 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej nieruchomość jednorodzinną, pod warunkiem określonym w 
ust 3.  

3. Warunkiem częściowego zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 jest złożenie 
przez właściciela nieruchomości jednorodzinnej pierwszej lub nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej 
oświadczenie, że bioodpady zbierane w sposób selektywny, będą 
kompostowane w przydomowym kompostowniku. 

 
§ 3. 

 
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za 
jednorazowy odbiór odpadów z worka/pojemnika na odpady oznaczone jako:  
 



1) „Odpady zmieszane – pozostałe po segregacji” oraz „Bio”, wynosi: 

 Worek 60 l   12,00 zł 

 Worek 120 l  24,00 zł 

 Pojemnik 240 l   46,00 zł 

 Pojemnik 550 l   70,00 zł 

 Pojemnik 1100 l  120,00 zł 

 Kontener 2.500 l 220,00 zł 

 Kontener 5.000 l 400,00 zł 
 

2) „Papier”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Szkło”, wynosi: 

 Worek 60 l   7,50 zł 

 Worek 120 l  10,00 zł 

 Pojemnik 240 l   15,00 zł 

 Pojemnik 550 l   28,00 zł 

 Pojemnik 1100 l  50,00 zł 

 Kontener 2.500 l 95,00 zł 

 Kontener 5.000 l 180,00 zł 
 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, za jednorazowy odbiór odpadów  
z worka/pojemnika na odpady oznaczone jako:  
 
1) „Odpady zmieszane – pozostałe po segregacji” oraz „Bio”, wynosi: 

 Worek 60 l    24,00 zł 

 Worek 120 l   48,00 zł 

 Pojemnik 240 l   92,00 zł 

 Pojemnik 550 l   140,00 zł 

 Pojemnik 1100 l  240,00 zł 

 Kontener 2.500 l  440,00 zł 

 Kontener 5.000 l  800,00 zł 
 

2) „Papier”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Szkło”, wynosi: 

 Worek 60 l    15,00 zł 

 Worek 120 l   20,00 zł 

 Pojemnik 240 l   30,00zł 

 Pojemnik 550 l   56,00zł 

 Pojemnik 1100 l  100,00 zł 

 Kontener 2.500 l  190,00 zł 

 Kontener 5.000 l  360,00 zł 
 

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Sosnowiec powstającymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej 
liczby pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości, częstotliwości odbierania 
odpadów w danym miesiącu oraz stawki opłaty określonej w § 3. 



4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych 
zgodnie z § 1 i § 3 niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

 
1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi 
181,90 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny wynosi 363,80 zł za rok od domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
§ 5. 

 
Traci moc Uchwała Nr 592/XXXII/2020 Rady Miejskiej W Sosnowcu z dnia 29 
października 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec. 

 
 

§ 6. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 
 
 

§ 7. 
 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 
 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 
 
             Ewa Szota 

 
 
 
 
 



1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY  
 

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), zmieniła zapis art. 6k ust. 2a pkt 5, podwyższając maksymalne stawki opłat za pojemniki dla 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.  

Pkt 5 otrzymał brzmienie: „5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 1,3% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o 

pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za 

pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości 

proporcjonalnej do ich pojemności.”  

Zmiana dokonana została na wniosek gmin, ponieważ dotychczasowy zapis powodował 

niedoszacowanie rzeczywistych kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

odbieranych od tego rodzaju nieruchomości, efektem czego było albo dopłacanie do odbioru takich 

odpadów, albo wyłączanie z gminnych systemów nieruchomości tzw. „niezamieszkałych”, 

powodujące powstawanie nieszczelnych systemów. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok 2020 wyniósł 1919,00 zł. 

Zatem maksymalna stawka opłaty za pojemnik/worek o pojemności 120 l obliczona według ww. zasad 

wynosi 24,95 zł. 

W projekcie uchwały wyższe stawki (za worek 120 l – 24,00 zł) zastosowano do frakcji odpadów 

„Zmieszanych pozostałych po segregacji” oraz „Bio”, których koszty odbioru i zagospodarowania są 

najwyższe. Dla odpadów surowcowych: „Papieru”, „Szkła” oraz „Metali i tworzyw sztucznych” za 

worek 120 l wyliczono stawkę w wysokości 10,00 zł. Stawki opłaty za pojemniki lub worki  

o mniejszej lub większej pojemności, zgodnie z zapisami ustawy, ustalono w wysokości 

proporcjonalnej do ich pojemności. Ujęte w projekcie wysokości stawek wyliczone zostały w taki 

sposób, aby zabezpieczyć w 100% koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

odbieranych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Przedłożony projekt uchwały zmienia wyłącznie wysokość stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla pojemników/worków dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Pozostałe stawki pozostają bez zmian. 

 

 

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE  

    PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU  

 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane będą wydatki na realizację 

zadań gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

 

 

 

 

 

 


