
UCHWAŁA NR 552/2022 
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 
uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 36,95 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 95/100) 
miesięcznie od każdego mieszkańca.  

2. Ustala się  podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 110,85 zł (słownie: sto dziesięć złotych 
85/100) miesięcznie od każdego mieszkańca. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się go 
z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 7,40 zł (słownie: siedem złotych 
40/100) miesięcznie. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek 
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która wynosi: 

1) pojemnik lub worek o pojemności 80 litrów – w wysokości 6,67 zł (słownie: sześć złotych 67/100), 

2) pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów – w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), 

3) pojemnik o pojemności 240 litrów – w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), 

4) pojemnik o pojemności 1100 litrów – w wysokości 91,67 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden złotych 
67/100), 

5) pojemnik o pojemności 5000 litrów – w wysokości 416,67 zł (słownie: czterysta szesnaście złotych 
67/100), 

6) pojemnik o pojemności 7000 litrów – w wysokości 583,33 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy złote 
33/100). 

§ 3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub 
worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi: 

1) pojemnik lub worek o pojemności 80 litrów – w wysokości 26,68 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 
68/100), 

2) pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów – w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 
00/100), 

3) pojemnik o pojemności 240 litrów – w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100), 

4) pojemnik o pojemności 1100 litrów – w wysokości 366,68 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 
68/100), 

5) pojemnik o pojemności 5000 litrów – w wysokości 1 666,68 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
sześć złotych 68/100), 
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6) pojemnik o pojemności 7000 litrów – w wysokości 2 333,32 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści 
trzy złote 32/100). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 grudnia 2022 r. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 172/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1323) oraz uchwała Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich nr 496/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 172/2020 
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 3651). 

§ 7. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich 

 
 

Adam Cebula 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy, określając stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę między innymi liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 W myśl art. 6r ust. 2 powyższej ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina pokrywa 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.  

 Wypełniając dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1 w/w ustawy Rada Gminy, w drodze uchwały 

zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują 

mieszkańcy, oraz ustali stawkę takiej opłaty.   

 W uchwale nr 259/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako metodę ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.  

 Uchwałą nr 257/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2012 r. postanowiono o 

odbieraniu od 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym  właściciele 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobligowani są do 

ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi iloczyn 

zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zgodnie z dyspozycją art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.). Przez zadeklarowaną liczbę 

pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla 

danej nieruchomości.  
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 Przyjęty w niniejszej uchwale wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika z 

otwarcia ofert w dniu 26.09.2022 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie” i złożonej oferty. 

 Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne 

zbierane i odbierane w sposób selektywny „za mieszkańca”, za miesiąc, nie może przekroczyć 2% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Według obwieszczenia Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 

1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł. Maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi „za mieszkańca” dla przyjętej metody naliczania opłaty daje kwotę 41,24 zł. Zatem 

proponowana w niniejszej uchwale stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieści się w 

regulacji ustawowej. 

 W myśl art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) maksymalna stawka opłaty za  odpady 

komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przy opróżnieniu jeden raz w miesiącu może 

wynosić do 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub 

worek o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, tj. 

nie może przekroczyć kwoty 26,80 zł. Zatem proponowana w niniejszej uchwale stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi mieści się w regulacji ustawowej. 

 Nadmienić należy, iż mimo wejścia w życie z dniem 23 września 2021 r. ustawy z 11 sierpnia 2021 

r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o odpadach, w której został podniesiony górny limit opłaty śmieciowej za pojemnik lub worek na 

odpady komunalne w odniesieniu do nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek na 

odpady komunalne w odniesieniu do nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne pozostawały w latach 2019-2022 na niezmienionym poziomie. 

 Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z gospodarstw domowych. W myśl powołanego powyżej przepisu w niniejszej uchwale 

zwalnia się w części z opłaty nie mieszkańców nieruchomości, lecz właściciela nieruchomości 

jednorodzinnej kompostującego bioodpady w kompostowniku przydomowym.   

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 września 2020 r., sygn. Akt: I 

SA/Po 439/20, wskazał w uzasadnieniu, że „(…) Aby zatem we właściwy sposób określić wysokość 
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zwolnienia (kwotowo lub procentowo) konieczne jest posiadanie informacji o ogólnych kosztach 

gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujących zagospodarowanie wszelkich odbieranych 

odpadów komunalnych, w tym frakcji bioodpadów, i przeciętego kosztu przypadającego na gospodarstwo 

domowe lub mieszkańca, następnie kosztów zagospodarowania przez gminę frakcji bioodpadów i 

przeciętnego kosztu przypadającego na gospodarstwo domowe lub mieszkańca, a w końcu oszczędność 

gminy wynikającą z faktu, że z danej nieruchomości frakcja bioodpadów nie będzie przez nią odbierana, 

dzięki czemu ogólne wydatki gminy na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszy się.(...)”. 

 W przedmiotowej uchwale zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) określono również  stawki 

opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.   

 Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela 

nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 

danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczenia 

opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 

 Określone w niniejszej uchwale stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zapewniają uzyskanie koniecznych środków finansowych na realizację obowiązkowego zadania własnego 

Gminy polegającego na pokrywaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. W związku z powyższym wprowadzenie w życie przedmiotowej uchwały nie spowoduje 

skutków finansowych dla budżetu Gminy.  
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