
 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/282/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3b oraz 
art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 1 i pkt. 5, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), 

Rada Gminy Pilchowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na nieruchomościach na terenie Gminy Pilchowice, na których zamieszkują mieszkańcy, poprzez ustalenie, 
że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej odpowiednio w § 2 ust. 1, ust. 2 lub 
ust. 3 niniejszej uchwały.  

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. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 36,00 zł miesięcznie.  

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 2 ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 108,00 zł 
miesięcznie. 

3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym – w przypadku tych nieruchomości stawka opłaty, o której mowa 
w § 1 wynosi 35,00 zł. 

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości 
pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki określonej odpowiednio w § 4 ust. 1 lub ust. 2.  

2. Ilość pojemników lub worków na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
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§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za:  

1) pojemnik 0,12 m3 – 24,95 zł 

2) pojemnik 0,14 m3 – 29,11 zł 

3) pojemnik 0,24 m3 – 49,90 zł 

4) pojemnik 1,1 m3 – 228,71 zł 

5) worek 0,08 m3 – 16,63 zł 

6) worek 0,12 m3 – 24,95 zł 

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 
które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę podwyższonej opłaty za: 

1) pojemnik 0,12 m3 – 74,95 zł 

2) pojemnik 0,14 m3 – 87,33 zł 

3) pojemnik 0,24 m3 – 149,70 zł 

4) pojemnik 1,1 m3 – 686,13 zł 

5) worek 0,08 m3 – 49,89 zł 

6) worek 0,12 m3 – 74,85 zł 

§ 5. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, 
w wysokości 191,90 zł za rok za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 575,70 zł za rok za jeden domek letniskowy lub inną 
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 6. Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1 ust. 2 i w § 3 ust. 2 określa odrębna uchwała. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XI/102/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 9571). 

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Pilchowice. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Waniczek 
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