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Nazwa gminy: Będzin 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

21 326 463 

 
 

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 1 777 208 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 1 777 205 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 1 777 205 
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Nazwa gminy: Bieruń 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

2 775 945 

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 231 337 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 231 328 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 231 328 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 231 328 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 231 328 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 231 328 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 231 328 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 231 328 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 231 328 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 231 328 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 231 328 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 231 328 
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Nazwa gminy: Bobrowniki 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

3 239 059 

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 269 928 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 269 921 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 269 921 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 269 921 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 269 921 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 269 921 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 269 921 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 269 921 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 269 921 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 269 921 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 269 921 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 269 921 
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Nazwa gminy: Bojszowy 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

1 017 511 

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 84 799 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 84 792 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 84 792 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 84 792 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 84 792 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 84 792 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 84 792 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 84 792 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 84 792 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 84 792 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 84 792 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 84 792 
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Nazwa gminy: Bytom 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

32 954 879 

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 2 746 250 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 2 746 239 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 2 746 239 
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Nazwa gminy: Chełm 
Śląski 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

1 703 466 

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 141 961 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 141 955 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 141 955 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 141 955 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 141 955 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 141 955 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 141 955 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 141 955 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 141 955 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 141 955 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 141 955 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 141 955 
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Nazwa gminy: Chorzów 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

21 135 491 

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 1 761 301 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 1 761 290 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 1 761 290 
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Nazwa gminy: Czeladź 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

6 456 328 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 538 031 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 538 027 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 538 027 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 538 027 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 538 027 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 538 027 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 538 027 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 538 027 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 538 027 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 538 027 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 538 027 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 538 027 
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Nazwa gminy: 
Dąbrowa 
Górnicza 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

36 829 676 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 3 069 147 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 

r. 

3 069 139 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 3 069 139 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 3 069 139 
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Nazwa gminy: Gierałtowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie 
art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

2 390 867 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 199 249 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 199 238 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 199 238 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 199 238 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 199 238 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 199 238 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 199 238 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 199 238 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 199 238 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 

2019 r. 

199 238 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 199 238 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 199 238 
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Nazwa gminy: Gliwice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

29 248 902 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 2 437 414 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 2 437 408 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 2 437 408 
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Nazwa gminy: Imielin 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

808 983 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 67 418 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 67 415 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 67 415 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 67 415 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 67 415 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 67 415 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 67 415 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 67 415 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 67 415 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 67 415 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 67 415 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 67 415 
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Nazwa gminy: Katowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

100 165 588 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 8 347 136 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 8 347 132 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 8 347 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 14 z 40 
 

 

 

 

Nazwa gminy: Knurów 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

4 479 309 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 373 284 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 373 275 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 373 275 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 373 275 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 373 275 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 373 275 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 373 275 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 373 275 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 373 275 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 373 275 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 373 275 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 373 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 15 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Kobiór 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

329 400 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 27 450 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 27 450 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 27 450 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 27 450 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 27 450 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 27 450 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 27 450 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 27 450 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 27 450 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 27 450 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 27 450 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 27 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 16 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Lędziny 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

2 572 634 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 214 388 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 214 386 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 214 386 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 214 386 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 214 386 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 214 386 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 214 386 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 214 386 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 214 386 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 214 386 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 214 386 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 214 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 17 z 40 
 

 

 

 

Nazwa gminy: 
Łaziska 
Górne 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

3 066 918 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 255 582 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 255 576 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 255 576 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 255 576 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 255 576 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 255 576 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 255 576 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 255 576 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 255 576 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 255 576 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 255 576 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 255 576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 18 z 40 
 

 

 

 

Nazwa gminy: Mierzęcice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

1 450 380 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 120 865 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 120 865 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 120 865 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 120 865 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 120 865 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 120 865 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 120 865 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 120 865 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 120 865 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 120 865 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 120 865 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 120 865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 19 z 40 
 

 

 

 

Nazwa gminy: Mikołów 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

6 906 547 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 575 552 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 575 545 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 575 545 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 575 545 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 575 545 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 575 545 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 575 545 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 575 545 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 575 545 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 

r. 

575 545 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 575 545 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 575 545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 20 z 40 
 

 

 

 

Nazwa gminy: Mysłowice  

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

16 302 725 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 1 358 565 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 

r. 

1 358 560 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 1 358 560 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 1 358 560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 21 z 40 
 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Ożarowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

1 308 785 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 109 070 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 109 065 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 109 065 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 109 065 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 109 065 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 109 065 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 109 065 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 109 065 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 109 065 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 109 065 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 109 065 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 109 065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 22 z 40 
 

 

 

 

 

Nazwa gminy: 
Piekary 
Śląskie 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

7 849 095 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 654 094 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 654 091 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 654 091 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 654 091 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 654 091 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 654 091 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 654 091 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 654 091 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 654 091 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 654 091 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 654 091 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 654 091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 23 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Pilchowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

580 917 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 48 418 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 48 409 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 48 409 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 48 409 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 48 409 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 48 409 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 48 409 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 48 409 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 48 409 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 48 409 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 48 409 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 48 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 24 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Psary 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

2 776 316 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 231 367 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 231 359 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 231 359 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 231 359 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 231 359 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 231 359 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 231 359 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 231 359 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 231 359 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 231 359 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 231 359 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 231 359 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 25 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Pyskowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

1 352 820 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 112 735 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 112 735 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 112 735 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 112 735 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 112 735 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 112 735 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 112 735 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 112 735 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 112 735 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 112 735 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 112 735 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 112 735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 26 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Radzionków 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

1 301 057 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 108 426 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 108 421 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 108 421 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 108 421 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 108 421 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 108 421 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 108 421 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 108 421 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 108 421 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 108 421 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 108 421 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 108 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 27 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Ruda Śląska 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

23 952 071 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 1 996 016 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 1 996 005 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 1 996 005 

 

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 28 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Siemianowice Śl. 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 
53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

9 634 613 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 802 889 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 802 884 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 802 884 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 802 884 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 802 884 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 802 884 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 802 884 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 802 884 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 802 884 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 

2019 r. 

802 884 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 802 884 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 802 884 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 29 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Siewierz 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

1 948 811 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 162 411 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 162 400 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 162 400 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 162 400 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 162 400 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 162 400 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 162 400 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 162 400 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 162 400 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 162 400 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 162 400 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 162 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 30 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Sławków 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

930 457 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 77 539 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 77 538 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 77 538 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 77 538 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 77 538 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 77 538 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 77 538 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 77 538 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 77 538 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 77 538 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 77 538 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 77 538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 31 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Sośnicowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 
53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

387 880 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 32 327 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 32 323 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 32 323 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 32 323 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 32 323 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 32 323 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 32 323 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 32 323 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 32 323 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 

2019 r. 

32 323 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 32 323 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 32 323 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 32 z 40 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Sosnowiec 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

58 148 388 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 4 845 699 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 4 845 699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 33 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Świerklaniec 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

2 135 777 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 177 986 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 177 981 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 177 981 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 177 981 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 177 981 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 177 981 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 177 981 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 177 981 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 177 981 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 177 981 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 177 981 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 177 981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 34 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Świętochłowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 
53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

11 450 539 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 954 218 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 954 211 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 954 211 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 954 211 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 954 211 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 954 211 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 954 211 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 954 211 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 954 211 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 

2019 r. 

954 211 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 954 211 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 954 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 35 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: 
Tarnowskie 

Góry 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

8 544 195 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 712 019 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 712 016 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 712 016 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 712 016 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 712 016 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 712 016 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 712 016 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 712 016 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 712 016 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 712 016 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 712 016 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 712 016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 36 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy:  Tychy 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

33 801 276 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 2 816 773 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 2 816 773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 37 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Wojkowice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 
5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

2 124 254 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 177 023 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 177 021 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 177 021 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 177 021 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 177 021 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 177 021 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 177 021 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 177 021 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 177 021 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 177 021 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 177 021 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 177 021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 38 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Wyry 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 ust. 5 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

902 806 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 75 243 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 75 233 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 75 233 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 75 233 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 75 233 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 75 233 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 75 233 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 75 233 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 75 233 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 75 233 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 75 233 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 75 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 222/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r.  

 

Strona 39 z 40 
 

 

 

 

 

 

Nazwa gminy: Zabrze 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

38 738 435 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 3 228 213 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 3 228 202 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 3 228 202 
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Nazwa gminy: Zbrosławice 

Wartość części zmiennej składki rocznej wyliczona na podstawie art. 53 
ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) 

3 975 827 

  

  

Wartość składki za styczeń 2019 r. - płatnej do dnia 15 stycznia 2019 r. 331 329 

Wartość składki za luty 2019 r. - płatnej do dnia 15 lutego 2019 r. 331 318 

Wartość składki za marzec 2019 r. - płatnej do dnia 15 marca 2019 r. 331 318 

Wartość składki za kwiecień 2019 r. - płatnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 331 318 

Wartość składki za maj 2019 r. - płatnej do dnia 15 maja 2019 r. 331 318 

Wartość składki za czerwiec 2019 r. - płatnej do dnia 17 czerwca 2019 r. 331 318 

Wartość składki za lipiec 2019 r. - płatnej do dnia 15 lipca 2019 r. 331 318 

Wartość składki za sierpień 2019 r. - płatnej do dnia 16 sierpnia 2019 r. 331 318 

Wartość składki za wrzesień 2019 r. - płatnej do dnia 16 września 2019 r. 331 318 

Wartość składki za październik 2019 r. - płatnej do dnia 15 października 2019 r. 331 318 

Wartość składki za listopad 2019 r. - płatnej do dnia 18 listopada 2019 r. 331 318 

Wartość składki za grudzień 2019 r. - płatnej do dnia 16 grudnia 2019 r. 331 318 

 

 


