
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 
2015 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty  
za pojemnik o określonej pojemności (ze zm.).  
 

UCHWAŁA NR III/..../18 
RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku 
w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ze zm.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 6k 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1454, ze zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej 
i Infrastruktury oraz Komisję Finansów Publicznych, na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1  

1. W § 2 uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie 
w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności (ze zm.), zwanej dalej Uchwałą, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Określa się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne  
są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 15,00 zł/osoba/miesiąc.” 

2) ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 
30,00 zł/osoba/miesiąc.” 

2. § 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„ ”Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych: 

wielkość 
pojemnika/kontenera 

[w litrach/m
3
] 

jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny [zł] 

jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób 

selektywny [zł] 
pojemnik 110/120 23,50 49,00 
pojemnik 240  36,00 75,00 
pojemnik 360  40,00 84,00 
pojemnik 550 55,00 114,00 
pojemnik 660 64,00 134,00 
pojemnik 770 68,00 142,00 
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pojemnik 1100 82,50 173,00 
kontener KP 4 492,00 1040,00 
kontener KP 5 572,00 1200,00 
kontener KP 7 672,00 1414,00 
kontener KP 10 931,00 1960,00 
kontener KP 15 1197,00 2520,00 
kontener KP 30 1463,00 3080,00 
prasokontener 7  1130,00 2400,00 
prasokontener 20 3460,00 6200,00„ ” 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

§ 3  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 kwietnia 2019 roku. 
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Uzasadnienie 
(Uchwała Nr III/......../18) 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.), zwanej dalej UCPG, rada gminy w drodze uchwały ustala stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności – w przypadku 
objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości 
niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  
na podstawie art. 6c ust. 2 UCPG. 

 
Uchwałą Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie  wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ze zm.) rada gminy 
określiła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 
w wysokości 12,00 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady komunalne powstające na nieruchomości  
są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz w wysokości 20,00 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady 
komunalne powstające na nieruchomości nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

Ww. stawki opłaty zostały przyjęte na podstawie Uchwały Nr XXXV/555/17 Rady Miasta Tychy  
z dnia 27 kwietnia 2017 r. z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 r. 

Stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności określono Uchwałą Nr VI/80/15 Rady Miasta 
Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. i z wyjątkiem stawek opłat za prasokontener 7 m

3
 i 20 m

3
 powielają 

stawki wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. (ze zm.). 
 
 

Proponowany wzrost stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
 wzrost stawki opłaty za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady 

komunalne są gromadzone w sposób selektywny o 33% wobec obecnie obowiązujących oraz 

 wzrost stawki opłaty za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady 

komunalne nie są gromadzone w sposób selektywny o 100% wobec obecnie obowiązujących  

 wzrost stawki z 12,00 z/osoba/miesiąc do 15,00 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny i wzrost stawki z 20,00 zł/osoba/miesiąc do  

30,00 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

 
Uzasadnienie wzrostu stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych: 
 

Stawki opłaty obowiązujące na terenie gminy Tychy począwszy od 01 lipca 2013 r.  
(z wyjątkiem stawek opłaty za prasokontener 7 m

3
 i 20 m

3
 zmienionych tj. podwyższonych  

w lutym 2015 r.) nie uległy żadnym zmianom, pomimo systematycznego zwiększania się strumienia 
odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych oraz wzrostu kosztu odbioru  
i zagospodarowania odpadów po stronie Wykonawcy usługi. Obowiązujące stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności nie wykazują dużego zróżnicowania uzależnionego od sposobu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Niewielka obecnie obowiązująca różnica pomiędzy stawką 
za selektywne i nieselektywne gospodarowanie odpadami nie zachęca przedsiębiorców do 
wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów. Przeważający udział odpadów zmieszanych w ogólnym 
strumieniu odpadów odbieranych z firm podraża koszty ich zagospodarowania i obniża efektywność 
RIPOK przy ul. Lokalnej 11 w zakresie zapewnienia osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku  
i recyklingu podstawowych rodzajów odpadów tj. tworzyw sztucznych i metali, makulatury oraz szkła. 
Udział nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych kształtuje się na poziomie około 6% ogólnej liczby płatników objętych gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Należy odnotować, iż stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych znacząco odbiegają od 
średnich stawek obowiązujących na terenie gmin konurbacji górnośląskiej, które zdecydowały  
o objęciu gminnym systemem gospodarowania odpadów tego typu nieruchomości w oparciu o uchwały 
podjęte na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy UCPG. 
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Proponowana o 100% podwyżka stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych, jeżeli nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, z nieruchomości niezamieszkałych jest zasadna, 
ponieważ:  

1. od początku działania systemu, t.j. od dnia 1 lipca 2013r., nie regulowano opłat dla 

nieruchomości niezamieszkałych dla najczęściej wykazywanych w deklaracjach opłatowych 

rodzajów pojemników na odpady komunalne tj. o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l i 7 m
3
, 

2. proponowany wzrost opłat za odpady niesegregowane skłaniać będzie wytwórców odpadów 

do przechodzenia na system selektywnej zbiórki (wzrost opłat za odpady selektywnie zbierane 

proponuje się na poziomie 33%). Przykład: po regulacji opłat za najczęściej odbierany 

pojemnik 1100 l. będzie obowiązywała opłata 173,00 zł. Po przejściu na system selektywnej 

zbiórki (4 x pojemnik 240 l.) opłata ta wyniesie 144,00 zł. Przykładowe zróżnicowanie powinno 

stanowić wystarczający bodziec do dostosowywania się przedsiębiorców do treści Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy, który w § 1 zobowiązuje wszystkich 

wytwórców odpadów do selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

3. przewiduje się, w związku z powyższym, wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych  

z nieruchomości niezamieszkałych w ogólnym strumieniu odpadów pochodzących z terenu 

gminy, co jest istotne w związku z koniecznością uzyskiwania przez gminę coraz wyższych, 

ustawowo wymaganych, poziomów odzysku i recyklingu między innymi tworzyw sztucznych  

i metali, makulatury i szkła, 

4. Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ogłoszonym postępowaniu 

przetargowym wprowadził zróżnicowanie cen  za poszczególne frakcje odpadów komunalnych 

(zmieszane, popiół, ulegające biodegradacji i selektywnie zbierane). Złożona oferta przewiduje 

znaczną różnicę pomiędzy 1 Mg odbieranym selektywnie i jako odpady zmieszane (ok. 200 zł 

różnicy na 1 Mg), wobec czego zwiększenie różnicy w stawkach opłat uzależnionych od 

sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi znajduje uzasadnienie ekonomiczne,  

5. proponowane po wzroście ceny stawki odbioru za pojemniki nie tylko nie będą odbiegały od 

cen obowiązujących w innych gminach, ale przede wszystkim zostaną dostosowane do 

realnych kosztów ponoszonych przez gminę na rzecz Wykonawcy usługi w zakresie odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 

Uzasadnienie wzrostu stawek opłat dla nieruchomości zamieszkałych: 
 

Proponowane podwyższenie obowiązującej stawki opłaty, jeżeli odpady komunalne powstające na 
nieruchomości zamieszkałej są gromadzone i odbierane w sposób selektywny o 3,00 zł (podwyższona 
stawka obowiązywać będzie do 4 osoby w gospodarstwie domowym włącznie – 5 i każdą kolejną 
osobę nadal obowiązywać będzie obniżona stawka opłaty wynosząca 1,00 zł/osoba/miesiąc) wynika 
przede wszystkim z: 

1) stałego wzrostu ilości odpadów komunalnych powstających w zabudowie zamieszkałej,  

2) systematycznego zwiększania się ilości odpadów oddawanych przez właścicieli nieruchomości 

do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na skutek ogólnej poprawy 

sytuacji ekonomicznej mieszkańców (zwiększenia się liczby remontów i powstających  

w związku z tym odpadów budowlanych, wzrostu ilości odpadów wielkogabarytowych  

i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawianego w punktach), 

3) wzrostu kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych po stronie Wykonawcy 

usługi wobec lat poprzednich. 

Proponowana wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – dla nieruchomości zamieszkałych – jest 
zgodna z ustawowy wymogiem określonym w art. 6k ust. 2a UCPG, tj. nie jest wyższa niż 2% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. 

Proponowana wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – dla nieruchomości zamieszkałych – jest 

zgodna z ustawowy wymogiem określonym w art. 6k ust. 3 UCPG, tj. nie przekracza dwukrotności 

stawki opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  
 

Z powyższych względów podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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