
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.309.2022 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 19 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały: w sprawie postanowienia o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,które w części stanowią nieruchomość, 

na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości 

NNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559), 
w związku z § 4 uchwały nr XLI/317/2017 Rady  Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz.U.2022.1327), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały: w sprawie postanowienia o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość,na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalneoraz sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych 
nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20 października 2022 r. do 24 października 2022 r. 

§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej 
www.pyskowice.pl            w zakładce "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE", Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, 
wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt ww. uchwały. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 
wymienionej w § 1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U.2022.1327). 

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na formularzu zgłoszenia opinii należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przekazać drogą elektroniczną na adres: gm@pyskowice.pl; 
k.martyniak@pyskowice.pl w terminie określonym w § 2. 

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.309.2022 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 19 października 2022 r. 

Załącznik do zarządzenia Nr .................... 
Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia....................2022 r. 
Projekt 
 
z dnia  19 października 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia .................... 2022 r. 
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które 

w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

oraz sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych 
nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4,5 art. 6k ust. 1 pkt 1, 2 i 2a 
pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U.2022.1297), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, określonych uchwałą nr XLI/317/2017 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego konsultowania 
z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm), na wniosek  
Burmistrza  Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia  się  o odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. Ustala się sposób obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 
o których mowa w § 1, jako sumę opłat obliczonych: 

1. dla części nieruchomości zamieszkałych: jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość i stawki opłaty - 38,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości; 

2. dla  części  nieruchomości,  na  której  nie zamieszkują  mieszkańcy,  a prowadzona  jest 

działalność:  jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i stawki wynoszącej: 

1) dla lokali użytkowych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m²: 1,60 zł od m² na miesiąc, 

2) dla lokali użytkowych o powierzchni większej niż 60 m²: 

a) 1,60 zł za 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie, na miesiąc, 

b) 0,50 zł za 1 m² powierzchni powyżej 60 m², na miesiąc. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości, o której mowa w § 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny: 

1. w § 2 pkt 1 w wysokości 76,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości, 

2. w § 2 pkt 2 w wysokości: 

1) dla lokali użytkowych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m²: 3,20 zł od m², na miesiąc 2) dla lokali 
użytkowych o powierzchni większej niż 60 m²: 
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a) 3,20 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie, za miesiąc, 

b) 1,00 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² za miesiąc. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVIII/372/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu 
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki 
opłaty dla tych nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 
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Uzasadnienie 

BURMISTRZA MIASTA DO PROJEKTU UCHWAŁY 

Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 
Gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne 
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 

- w przypadku, o którym mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 
- za mieszkańca  zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022r. 
wynosi 2.061,93 zł, co w przeliczeniu wynosi 41,23 zł za mieszkańca. 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z rozstrzygnięciem 
i udzieleniem zamówienia publicznego na realizację zadania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych 
w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice w 2023 i 2024 roku”.Wynagrodzenie wykonawcy ustalono 
w kwocie 13.672.476,00 zł za cały okres realizacji zadania 
w latach 2023 i 2024, tj. 6.836.238zł za 1 rok. 

Wynagrodzenie wykonawcy przewyższa kwotę poprzedniego wynagrodzenia, w związku z tym nastąpiła 
konieczność ustalenia wyższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do obliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono następujące 
koszty: 

- wywóz i zagospodarowanie odpadów według danych z przetargu 6.836.238,00 zł 

- wynagrodzenie pracowników administracji    122.369,00 zł 

- usługi pocztowe       25.000,00 zł 

- edukacja ekologiczna      6.000,00 zł 

- koszty windykacji       4.000,00 zł 

Łącznie:        6.993.607,00 zł 

Kwota kosztów (6.933.607,00zł) pomniejszona została o dochód otrzymywany tytułem kosztów upomnienia tj. 
3.000,00 zł.: 

6.993.607,00 zł - 3.000,00zł = 6.990.607,00 zł 

Szacuje się, że łącznie z terenu gminy Pyskowice odbierane jest 7.179,59 Mg odpadów w ciągu jednego roku. 
Przyjmuje się, że w gminie 97% odpadów komunalnych pochodzi od mieszkańców natomiast 3% z lokali 
użytkowych, w związku z czym opłatę należy podzielić w następujący sposób: 

-mieszkańcy muszą pokryć koszty w kwocie 6.771.600,00 zł rocznie, co przy liczbie zgłoszonych 
mieszkańców w ilości 14.850 osób wynosi : 

6.771.600zł :14 850 osób zamieszkałych :12 miesięcy= 38 zł na miesiąc na jednego mieszkańca 

-opłaty z lokali użytkowych muszą pokryć koszty w kwocie 216.288,30 zł rocznie, co przy liczbie zgłoszonych 
metrów kwadratowych wynosi wg poniższych wyliczeń: 

Ilość m² do 60 m² włącznie – 8.782,45 

Ilość  m² powyżej  60 m² - 7.944,21 

[(x *8.782,45m2) + (y*7944,21m2)]*12 m-cy = 216.228,30zł 

gdzie: 

x =1,60 zł za 1 m² do 60 m² włącznie/m-c 

y =0,50 zł za 1 m² powyżej  60 m²/m-c 

Reasumując dokonano następującego wyliczenia prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
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Opłata za  m-ce od stycznia do grudnia (tj. 12 miesięcy) 

[(38,00 zł x 14.850osób)+(1,60zł x 8.782,45 m²)+(0,50 zł x 7.944,21 m²)]x12= (564.300,00 zł 
+ 14.051,92 zł+3 972.11 zł) x 12= 582.324,03zł x12= 6 987 888,36 zł. 

Szacowany dochód, przy założeniu, że ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych będzie 
wynosił podobnie jak w 2021 roku 7.179,59 Mg, wyniesie 6 987 888,36 zł . 

Ustalone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umożliw gminie pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 i 2024. 
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