
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/199/20 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6h, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3  

oraz art. 6j ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia 

§ 1. 1.  Ustalić następujące stawki opłaty za pojemnik lub worek  o określonej pojemności przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 2,90 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 3,10 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 5,80 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 6,30 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 12,70 zł; 

6) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) – 58,20 zł; 

7) za pojemnik o pojemności 5 000 l (5,0 m3) –  264,50 zł; 

8) za pojemnik o pojemności 7 000 l (7,0 m3) –  370,30 zł; 

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) –  529,00 zł; 

10) za worek o pojemności 120 l (0,12 m3) – 10,40 zł; 

2. Ustalić następujące stawki opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, w wysokości: 

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,60 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,40 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 23,20 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 25,20 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 50,70 zł; 
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6) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) – 232,80 zł; 

7) za pojemnik o pojemności 5 000 l (5,0 m3) – 1 058,20 zł; 

8) za pojemnik o pojemności 7 000 l (7,0 m3) – 1 481,20 zł; 

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 2 116,00 zł. 

10) za worek o pojemności 120 l (0,12 m3) – 41,60 zł. 

§ 2. 1.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny  w wysokości 57,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 228,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019 r., poz. 1999). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

Remigiusz Jankowski 
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