
 

 

UCHWAŁA NR III/36/18 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  

(ze zm.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.), po zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury oraz Komisję Finansów Publicznych, na wniosek 

Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1. 1. W § 2 uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie w sprawie  
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ze zm.), zwanej dalej 

Uchwałą, wprowadza się następujące zmiany: 

1) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Określa się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny – w wysokości 15,00 zł/osoba/miesiąc.”; 

2) ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny – w wysokości 30,00 zł/osoba/miesiąc.”. 

2. § 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: „ ”Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów 

komunalnych: 

wielkość 
pojemnika/kontenera 

[w litrach/m3] 

jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny [zł] 

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny [zł] 

pojemnik 110/120 23,50 49,00 
pojemnik 240  36,00 75,00 
pojemnik 360  40,00 84,00 
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pojemnik 550 55,00 114,00 
pojemnik 660 64,00 134,00 
pojemnik 770 68,00 142,00 
pojemnik 1100 82,50 173,00 
kontener KP 4 492,00 1040,00 
kontener KP 5 572,00 1200,00 
kontener KP 7 672,00 1414,00 
kontener KP 10 931,00 1960,00 
kontener KP 15 1197,00 2520,00 
kontener KP 30 1463,00 3080,00 
prasokontener 7  1130,00 2400,00 
prasokontener 20 3460,00 6200,00„ ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01 kwietnia 2019 roku.  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 

 

 

Barbara Konieczna 
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