
 

 

UCHWAŁA NR LV/853/22 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek 

o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 

i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr XI/154/15 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. Wybiera się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy określoną w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 31,80 zł miesięcznie na mieszkańca. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli właściciel 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 - 63,60 zł miesięcznie 

na mieszkańca. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne oraz stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel  nieruchomości  nie wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  

komunalnych  w sposób selektywny: 
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Wielkość pojemnika/worka 
Stawka opłaty za pojemnik/worek 

o określonej pojemności [zł] 

Stawka opłaty podwyższonej za 

pojemnik lub worek o określonej 

pojemności, jeżeli właściciel  

nieruchomości  nie wypełnia  

obowiązku  zbierania  odpadów  

komunalnych  w sposób 

selektywny 

[zł] 

pojemnik 120 l 10,26 30,78 

pojemnik 140 l 11,97 35,91 

pojemnik 240 l 20,52 61,56 

pojemnik 360 l 30,78 92,34 

pojemnik 660 l 56,43 169,29 

pojemnik 770 l 65,83 197,49 

pojemnik 1100 l 94,05 282,15 

pojemnik 1500 l   128,25 384,75 

pojemnik 2500 l 213,75 641,25 

pojemnik 7000 l 598,50 1 795,50 

worek 80 l 6,84 20,52 

worek 120 l 10,26 30,78 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek określonej w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią 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 § 2 i § 3 

niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

1 lipca 2022 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice 

 

 

dr hab. Tomasz Papaj 
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