
UCHWAŁA NR XXXII/384/2017
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek 
opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3b i 3c, art. 6k ust. 1, 2, 2a 
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1289), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których 
mowa w § 1 w wysokości 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których 
mowa w § 1 w wysokości 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników danego 
rodzaju i pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik danego rodzaju i pojemności w wysokości ustalonej 
w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o których mowa w § 3:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 17,50 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 37,35 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 155,25 zł,

4) o pojemności 4 m3 - w wysokości 479,50 zł,

5) o pojemności 7 m3 - w wysokości 840,00 zł.

2. Ustala się wyższe stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o których mowa w § 3, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2017 r.

Poz. 7008



1) o pojemności 110 l - w wysokości 26,25 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 56,00 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 233,00 zł,

4) o pojemności 4 m3 - w wysokości 719,25 zł,

5) o pojemności 7 m3 - w wysokości 1257,00 zł.

3. W przypadku, gdy odpady komunalne poddawane są mechanicznemu zgniataniu, ustala się następujące 
stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o których mowa w § 3:

1) o pojemności 1100 l - w wysokości 465,00 zł,

2) o pojemności 4 m3 - w wysokości 1438,00 zł,

3) o pojemności 7 m3 - w wysokości 2520,00 zł.

4. W przypadku, gdy odpady komunalne poddawane są mechanicznemu zgniataniu, ustala się wyższe 
stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o których mowa w § 3, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 1100 l - w wysokości 699,00 zł,

2) o pojemności 4 m3 - w wysokości 2157,00 zł,

3) o pojemności 7 m3 - w wysokości 3771,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

1) w wysokości 140,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

2) w wysokości 43,00 zł za rok od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, przy czym 
wysokość opłaty dla rodzinnego ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego 
skład oraz stawki opłaty za działkę.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 210,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

2) w wysokości 64,50 zł za rok od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, przy czym 
wysokość opłaty dla rodzinnego ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego 
skład oraz stawki opłaty za działkę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 7. Traci moc uchwała nr XIII/255/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz
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