
 

 

UCHWAŁA NR XLV/752/2022 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a 

pkt 1 i pkt 5 oraz ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane jest w zależności od 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 28,90 zł miesięcznie za jedną osobę. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 57,80 zł miesięcznie za jedną osobę. 

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł, 

2) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 36,00 zł, 

3) pojemnik o pojemności 360 l w wysokości 54,00 zł, 

4) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 165,00 zł, 

5) worek o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł. 

2. Ustala się następujące stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, których 

właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

1) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 36,00 zł, 

2) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 72,00 zł, 

3) pojemnik o pojemności 360 l w wysokości 108,00 zł, 
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4) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 330,00 zł, 

5) worek o pojemności 120 l w wysokości 36,00 zł. 

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub w § 2 ust. 2. 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn stawki opłaty określonej  

w § 3 ust. 1 lub w § 3 ust. 2, liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 

nieruchomości, o określonej pojemności i częstotliwości ich wywozu. 

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, które 

w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi: 

1) sumę iloczynu liczby mieszkańców, stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 oraz iloczynu stawki opłaty 

określonej w § 3 ust. 1, liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 

nieruchomości o określonej pojemności i częstotliwości ich wywozu lub 

2) sumę iloczynu liczby mieszkańców, stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2 oraz iloczynu stawki opłaty 

określonej w § 3 ust. 2, liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 

nieruchomości o określonej pojemności i częstotliwości ich wywozu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/495/2020 Rady Miasta 

Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 grudnia 2020 r. poz. 8694). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 marca 2022 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Chorzów 

 

 

Waldemar Kołodziej 
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