
 

 

UCHWAŁA NR XXIII.214.2017 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, ust. 3, art. 6j ust. 2a, ust. 3b, ust. 3c 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 

z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

z 2015 r. poz. 7782) dokonuje się następującej zmiany: 

§ 4. otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

z zastrzeżeniem pkt. b), w wysokości 144,00 zł 

b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 25,00 zł. 

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą 

ryczałtową stawkę opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

z zastrzeżeniem pkt. b), w wysokości 240,00 zł 

b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 50,00 zł. 

§ 2. Pozostała część uchwały nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2015 r. poz. 7782)  pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 7279



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

Województwa Śląskiego.         

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

 

 

Ryszard Piechoczek 
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