
UCHWAŁA NR                      
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia                           2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia 

stawek tej opłaty  

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), art. 6j ust. 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 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 2011 nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.)  

 
Rada Miejska w Bielsku-Białej  

uchwala, co następuje:  

§ 1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne -  
dokonuje się wyboru następujących metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 
zwanej dalej "opłat ą":   

1) dla nieruchomości, które nie są zabudowane budynkami wielolokalowymi - opłata ustalana będzie na 
podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą"  , tj. 
od gospodarstwa domowego,  

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których zarząd nie został wybrany - 
opłata ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy, tj. od gospodarstwa 
domowego,  

3) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których zarząd został wybrany - 
opłata ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. w oparciu o ilość 
zużytej wody z danej nieruchomości.  

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty:  

1) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, w przypadku selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są następujące:  

a) 16,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,  

b) 43,00 zł dla 2-3-osobowego gospodarstwa,  

c) 67,00 zł dla 4-5-osobowego gospodarstwa,  

d) 85,00 zł dla 6 i więcej osobowego gospodarstwa,  

2) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, w przypadku nieselektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są następujące:  

a) 27,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,  

b) 73,00 zł dla 2-3-osobowego gospodarstwa,  

c) 114,00 zł dla 4-5-osobowego gospodarstwa,  

d) 145,00 zł dla 6 i więcej osobowego gospodarstwa,  

3) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 3, w przypadku selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych stawka opłaty wynosi 4,00 zł za m3 zużytej wody z danej nieruchomości,  



4) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 3, w przypadku nieselektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych stawka opłaty wynosi 6,00 zł za m3 zużytej wody z danej nieruchomości.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie nin. uchwały traci moc Uchwała nr XXII/567/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 


