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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b,  art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, 
ust. 3 i ust. 4a 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.), po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy 
Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 
w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. 
Nr 33 poz. 599) 

Rada Gminy Mierzęcice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstałymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 
31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku 
gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 62,00 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
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3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 191,90 zł za rok od domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 767,60 zł 
za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 
16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty, zmieniona uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 
30 września 2020 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy Mierzęcice. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 28EC6BBC-D1DB-4522-9CC9-2C020A94BCAA. Projekt Strona 2



 
Uzasadnienie 

Uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 
zmienioną Uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 września 2020r., wybrano 
metodę uzależniająca wysokość opłaty od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

Ustalono również stawki opłat z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Od 1 stycznia 2022r. zmianie ulega przepis art. 6j ust. 3b 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.), który stanowi, że Rada Gminy 
określa ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe. 

Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały do projektu uchwały. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

·odbierania, transportu, 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. 

Ponadto z pobranych opłat pokrywane są koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do 
zbierania odpadów komunalnych oraz koszty usunięcia „dzikich wysypisk". 

Przy ustalaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wzięto pod uwagę wszystkie przesłanki 
wymienione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala stawki opłat 
w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, tj. od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość, maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, gdy są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 2%, przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, publikowanego przez Główny Urząd 
Statystyczny. Obecnie limit ten wynosi 38,38zł. 

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok. Obecnie limit ten wynosi 191,90zł. 

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy, rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie 
wyższej niż czterokrotna wysokość ustalonej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. 

Zapis art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadza zwolnienie 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. Biorąc pod uwagę ten zapis określono 
zwolnienie w części z opłaty w wysokości 3,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
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Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi podana w niniejszej uchwale nie przekracza maksymalnych stawek opłat wynikających 
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Przy wyliczeniu stawki wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę wg stanu na dzień 
30.09.2021r., liczbę nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wg stanu na dzień 30.09.2021r., ilość wytworzonych 
na terenie gminy odpadów komunalnych w 2021r. 

Od 1 stycznia 2022r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą: 

1) w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny: 

- stawka opłaty od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość - 31,00 zł/miesięcznie 

- wysokość zwolnienia z opłaty za kompostowanie bioodpadów – 3,00zł/osoby/miesięcznie, tj. opłata 
wynosi 28,00zł /osoby/miesięcznie 

2) w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny: 

- stawka opłaty od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość - 62,00 zł/miesięcznie. 

3) ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 
191,90 zł za rok. 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej wynosi 767,60zł za rok. 
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