
UCHWAŁA NR XXXVI/506/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1 w wysokości 24,50 zł/miesiąc. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
49 zł/miesiąc. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/337/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz 
ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 632). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Mariusz Janas 
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie miasta Bytomia, którego rozstrzygnięcie podniosło łączne koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Podjęcie uchwały podyktowane jest zatem zwiększonymi
wydatkami, jakie gmina zmuszona jest ponosić na funkcjonowanie systemu, a które jednocześnie muszą zostać
pokryte wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobrane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być wykorzystane
na zabezpieczenie następujących kosztów:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmuje się, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosiła
24,50 zł/miesiąc. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny nakłada się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 49 zł/miesiąc. Ustalone wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokrywają wydatki konieczne do poniesienia przez gminę, związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu.

Uchwała zostaje wprowadzona w miejsce dotychczas obowiązującego przepisu przyjętego uchwałą
nr XXIII/337/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 632).
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