
UCHWAŁA NR XXVIII/321/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 25 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 
6k ust.1 i art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 oraz ust. 3b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku  w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
powstającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ten sposób, że opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 

1. Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości :

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 15,00 zł miesięcznie od osoby,

b) 11,00 zł miesięcznie od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery 
osoby, przy czym stawka dotyczy osoby piątej i każdej kolejnej.

2) 25,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny,

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki 
mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.290 z późniejszymi zmianami) stawki, o których mowa w ust. 1 
znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne.

§ 3. 

1. Ustala się ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości:

1) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

a) 130,00 zł za rok od domku letniskowego – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny,

b) 200,00 zł za rok od domku letniskowego -  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny,

2) dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą 
działkę na terenie rodzinnego ogrodu działkowego:

a) 35,00 zł za rok - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 55,00 zł za rok - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. 

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala 
się stawkę opłaty za pojemnik o:
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1) pojemności  110/120 l  25,00 zł,

2) pojemności  240 l  43,00 zł,

3) pojemności  1100 l  95,00 zł,

4) pojemności  4 m3  348,00 zł,

5) pojemności  5 m3  420,00 zł,

6) pojemności  7 m3  550,00 zł,

7) pojemności  9 m3  680,00 zł.

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstające odpady komunalne nie 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o:

1) pojemności  110/120 l  40,00 zł,

2) pojemności  240 l  65,00 zł,

3) pojemności  1100 l  135,00 zł,

4) pojemności  4 m3  550,00 zł,

5) pojemności  5 m3  730,00 zł,

6) pojemności  7 m3  990,00 zł,

7) pojemności  9 m3  1200,00 zł.

§ 5. 

Sposób i zasady selektywnego zbierania odpadów określa uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie przyjęcia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr XI/144/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 16 września 2015 r. poz. 4689).

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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