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UCHWAŁA NR XIII/265/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 19 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 4, ust. 2b, ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)
Rada Miejska
postanawia
§ 1. W Uchwale nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 kwietnia 2019 r.
poz. 3325) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1:
1) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:
a) 26,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
b) 52,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
c) 78,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
d) 91,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
e) 92,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
f) 93,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
g) 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,
2) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku nieselektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:
a) 52,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
b) 104,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
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c) 156,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
d) 182,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
e) 184,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
f) 186,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
g) 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,
3) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:
a) 36,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
b) 72,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
c) 90,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
d) 92,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
e) 93,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
f) 94,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
g) 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,
4) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku nieselektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące:
a) 72,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
b) 144,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
c) 180,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
d) 184,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
e) 186,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
f) 188,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
g) 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.”;
2) w § 31 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 165,00 zł”;
3) w § 31 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 330,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik

