
UCHWAŁA NR XXXIV/312/13
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/212/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  oraz art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 
poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr XLV/339/10 Rady 
Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 85, poz. 1411), 

Rada Miejska w Siewierzu 
u c h w a l a:

§ 1. W § 2  uchwały Nr XXVI/212/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dodaje się 
ust. 3  w brzmieniu:

„3.  W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się 
rodzinę składającą się z rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku 
życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w wysokości 
5,00 zł brutto od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane 
i odbierane są w sposób selektywny.”.

§ 2. § 3  ust. 1  otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.  Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVI/212/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu

mgr Barbara Bochenek
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