
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/402/20 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemnik lub worek 

o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

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.2020.713), art. 6k ust. 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz na 

podstawie art. 6k ust. 2a pkt 1 i 5, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby pojemników lub worków zadeklarowanych przez 

właściciela nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek ustalonej w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosi 24,20 zł/miesiąc/mieszkańca. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

48,40 zł/miesiąc/mieszkańca. 

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych wynosi: 

1. worek 60 l – 8,47 zł 

2. worek 120 l – 16,93 zł 

3. pojemnik 120 l – 5,91 zł 

4. pojemnik 240 l – 11,82 zł 

5. pojemnik 1100 l – 54,19 zł 

6. pojemnik 2500 l – 123,16 zł 

7. pojemnik KP-5 – 246,32 zł 
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8. pojemnik KP-7 – 344,85 zł 

9. pojemnik KP-10 – 492,64 zł 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, która wynosi: 

1. worek 60 l – 16,94 zł 

2. worek 120 l – 33,86 zł 

3. pojemnik 120 l – 11,82 zł 

4. pojemnik 240 l – 23,64 zł 

5. pojemnik 1100 l – 108,38 zł 

6. pojemnik 2500 l – 246,32 zł 

7. pojemnik KP-5 – 492,64 zł 

8. pojemnik KP-7 – 689,70 zł 

9. pojemnik KP-10 – 985,28 zł 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/343/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

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

z dniem 1 września 2020 r.  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 

 

 

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar 
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