
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 17 października 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

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

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych                  

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się załącznik do niniejszego 

obwieszczenia  tekst jednolity uchwały 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 pojemniki lub worek o określonej pojemności, 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., 

poz. 5739) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLVIII/734/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 

1 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały 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 pojemniki lub worek o określonej 

pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2670). 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 17 października 2022 roku 

 

 

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 pojemniki lub worek 

o określonej pojemności, przeznaczonych 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. 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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. 2022 r. poz. 1297, 1549), 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. 1.1) Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

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

odpadów komunalnych wynosi: 

1. worek 60 l – 5,93 zł 

2. pojemnik 120 l – 11,86 zł 

3. pojemnik 240 l – 23,73 zł 

4. pojemnik 1100 l – 108,75 zł 

5. pojemnik KP-5 – 494,31 zł 

6. pojemnik KP-7 – 692,03 zł 

7. pojemnik KP-10 – 988,61 zł 

                                                      
1) § 3. Zmieniony przez § 1. Uchwały nr XLVIII/734/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 2670) 

zmieniający uchwałę z dniem 1 lipca 2022 r. 
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2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi: 

1. worek 60 l – 11,86 zł 

2. pojemnik 120 l – 23,72 zł 

3. pojemnik 240 l – 47,46 zł 

4. pojemnik 1100 l – 217,50 zł 

5. pojemnik KP-5 – 988,62 zł 

6. pojemnik KP-7 – 1 384,06 zł 

7. pojemnik KP-10 – 1 977,22 zł 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2020 r. 
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