
UCHWAŁA NR 369.XXVII.2020 
 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 4a ustawy w związku z art. 6j 
ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, 284) 

Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według której opłata naliczana będzie od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć 
złotych 00/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 58,00 zł (pięćdziesiąt 
osiem złotych 00/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, kiedy 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

3. Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, 
w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku 
kalendarzowym. 

4. Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny. 

5. Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł (dwa złote 00/100) 
miesięcznie  od osoby zamieszkującej na  nieruchomości. 

§ 3. 1. Zwolnień z opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4, nie sumuje się. 

2. Zwolnienia z opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4, dokonuje się po uwzględnieniu § 2. ust. 5. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 127.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą nr 
161.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 205.XIX.2019 Rady 
Miasta Częstochowy z dnia 24 października 2019 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy 

 
 

Zbigniew Niesmaczny 
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