
 

 

UCHWAŁA NR 905.LXVIII.2022 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 27 października 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. 2022 r. 

poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, 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. 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768) 

Rada Miasta Częstochowy 

uchwala: 

§ 1. W § 3 uchwały nr 735.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. 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) zmienionej uchwałą  

nr 782.L.VI.2022 z dnia 3 marca 2022 roku 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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 1572) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ilość zużytej wody z danej nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody według wskazań licznika 

głównego, a więc zużycie na wszystkie cele, w tym socjalnobytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.”; 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) okresem rozliczeniowym jest 6 miesięcy, a zmiany ilości wody występujące w trakcie okresu 

rozliczeniowego nie wpływają na wysokość opłaty, z zastrzeżeniem punktów 5, 6.”; 

3) pkt 9 otrzymuje poniższą treść: 

„9) w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia opłaty dla części 

mieszkalnej jest ilość zużytej wody wg wskazań licznika głównego pomniejszona o ilość wody zużytą 

w części niezamieszkałej.”; 

4) skreśla się pkt 10; 

5) pkt 11 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 07 listopada 2022 r.

Poz. 6943



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

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

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zbigniew Niesmaczny 
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