
UCHWAŁA NR XLI/530/2021 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 2a 
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w wysokości 33,00 zł (słownie: trzydzieści  trzy złote) miesięcznie na osobę. 

2. Określa się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości 66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych) miesięcznie na osobę, stanowiącą dwukrotność opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki 
opłaty określonej w § 1 ust. 1. 

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, przyjętej odrębną uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/242/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie: 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Czeladź. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 luty 2022r. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi 
 

mgr Jolanta Moćko 
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Uzasadnienie 

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowa umowa na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów. Umowa będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W dniu 
21.10.2021 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. W postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez Konsorcjum firm Alba: 
Lider -  Alba Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź Sp. z. o.o.,  ul. Wojkowicka 14, 41-250 
Czeladź. Partner -  Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp z o.o., ul. Bytkowska 15, 41-503 
Chorzów. 

Oferta została złożona na kwotę 19 299 384,00 zł i jest wyższa od obecnie funkcjonującej umowy o 3 
877 524,00 zł. 

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zapewniają spełnienia  
samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie oraz nie zabezpieczają 
potrzeb finansowych na pokrycie kosztów realizacji nowej umowy. W związku z tym zachodzi konieczność 
zmiany ich wysokości. Planowane koszty funkcjonowania systemu na lata 2022-2023 przedstawiają się 
następująco: 

1.Wartość umowy z aktualnie prowadzonego postępowania przetargowego wynosi: 19 299 384,00 zł. 

2.Wartość umowy na funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta na rok 2022 oraz szacowana wartość 
umowy na rok 2023: 1 471 705,54 zł. 

3.Szacowane koszty administracyjne systemu w okresie dwóch lat: 900 000,00 zł. 

4.Edukacja ekologiczna: 60 000,00 zł 

5. Usuwanie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania: 160 000,00 
zł 

6. Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki do zbierania 
odpadów komunalnych (budowa altan śmietnikowych): 100 000,00 zł 

7.Razem: 21 991 089,54 zł 

8.Liczba mieszkańców ujętych w systemie wg złożonych deklaracji: 27 652. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie w okresie 2 lat będą kształtować 
się na szacowanym poziomie: 21 991 089,54 zł, co po podzieleniu przez liczbę mieszkańców w podziale na 
24 miesiące: 

(21 991 089,54 : 27 652) : 24 = 33,13 

określa kwotę stawki opłaty w wysokości 33,13 zł/osobę/miesiąc. Zaokrąglając można ustalić stawkę 
opłaty na poziomie 33,00 zł osobę/miesiąc.  

Ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł/osobę/miesiąc 
pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie systemu i pokrycie jego kosztów oraz spełnienie przez gminę 
obowiązków zapisanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 W przygotowanej uchwale, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na: 
33,00 zł/osobę/miesiąc oraz 66,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 
Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej 
przez radę gminy. 

Nowe stawki obowiązywać będą od dnia 1 luty 2022 r.
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