
 

 

UCHWAŁA NR II/14/2018 

RADY GMINY BESTWINA 

z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w związku  

z art. 6h, 6i i art. 6j. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

Rada Gminy Bestwina 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 

metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności dokonuje się następujących zmian: 

1. Skreśla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 nadając mu nowe brzmienie: 

1) w wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

oraz 

2) w wysokości 24 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny 

2. Skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 nadając mu nowe brzmienie: 

1) Jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) do 0,04 m3 (40 litrów) - 4,00 zł 

b) 0,06 m3 (60 litrów) - 8,00 zł 

c) 0,08 m3  (80 litrów) - 10,00 zł 

d) 0,11 m3 (110 litrów) - 12,00 zł 

e) 0,12 m3 (120 litrów) - 13,00 zł 

f) 0,24 m3 (240 litrów) - 26,00 zł 

g) 0,10 m3 (1100 litrów) - 120,00 zł 

h) KP - 1,5 m3 (1500 litrów) - 150,00 zł 

i) KP - 5,0 m3 (5000 litrów) - 500,00 zł 
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j) KP - 7,0 m3 (7000 litrów) - 700,00 zł 

k) KP - 10,0 m3 (10 000 litrów) - 1000,00 zł 

l) KP powyżej 10,0 m3 (10 000 litrów) – 1000,00 zł + 70,00 zł za każdy następny m3 (1000 litrów) 

3. Skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 2 nadając mu nowe brzmienie: 

2) Wyższą, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

a) do 0,04 m3 (40 litrów) - 8,00 zł 

b) 0,06 m3 (60 litrów) - 14,00 zł 

c) 0,08 m3 (80 litrów) - 20,00 zł 

d) 0,11 m3 (110 litrów) - 22,00 zł 

e) 0,12 m3 (120 litrów) - 25,00 zł 

f) 0,24 m3 (240 litrów) - 50,00 zł 

g) 0,10 m3 (1100 litrów) - 200,00 zł 

h) KP - 1,5 m3(1500 litrów) - 250,00 zł 

i) KP - 5,0 m3(5000 litrów) - 800,00 zł 

j) KP - 7,0 m3 (7000 litrów) - 1000,00 zł 

k) KP - 10,0 m3 (10 000 litrów) - 1100,00 zł 

l) KP powyżej 10,0 m3 (10 000 litrów) – 1600,00 zł + 120,00 zł za każdy następny m3 (1000 litrów)” 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Jerzy Stanclik 
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