
 
 

UCHWAŁA NR 782.LVI.2022 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i  ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021 r.  
poz. 1372, poz. 1834), art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 4a ustawy w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i 2, 
ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. 2021 r. 
poz. 888, poz. 1648, poz. 2151, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) 

Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 735.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. poz. 8577) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 1 ust. 1 
pkt 2, w wysokości 34,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.”; 

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 
dwukrotności stawek opłaty określonych: 

1) w pkt. 1, w wysokości 19,20 zł za 1 m3 zużytej wody; 

2) w pkt. 2, w wysokości  68,00 zł od osoby.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
w kompostowniku przydomowym w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne. W takim 
przypadku wysokość opłaty określona zgodnie  z metodą, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 pomniejsza się 
o 4,75 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 marca 2022 r.

Poz. 1572



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 
 
 

Zbigniew Niesmaczny 
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