
 

 

UCHWAŁA NR XLII/421/18 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

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

stawki takiej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 

i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia  

§ 1. Dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, 

że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

określonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchmości, na 

której zamieszkują mieszkańcy: 

1) w wysokości 10,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny; 

2) w wysokości 22,70 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej 

Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 946 z późn. zm.). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 kwietnia 2018 r.  

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

mgr inż. Gabriela Staszkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 marca 2018 r.

Poz. 1307
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