
 

 

UCHWAŁA NR 908.LXVIII.2022 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 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. z 2022 r. 

poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 6l ust. 1, art. 6j ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768) 

Rada Miasta Częstochowy 

uchwala: 

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 

nieruchomości z dołu bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, z tym że za 

miesiąc grudzień opłatę należy wnieść do 31 grudnia danego roku. 

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 2. 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie za rok od 

domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w dwóch ratach w wysokości 85,00 zł każda, w terminach do 30 czerwca i 30 grudnia z dołu za 

dany rok. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. zmieniona 

Uchwałami nr 116.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r., nr 208.XIX.2019 Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 24 października 2019 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Częstochowy. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zbigniew Niesmaczny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 07 listopada 2022 r.

Poz. 6946
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