
 

 

UCHWAŁA NR VIII/168/2015 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne uiszcza się miesięcznie z dołu, bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 2. Ustala się, iż ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się rocznie z góry, bez 

wezwania w terminie do 15 dnia kwietnia za rok bieżący z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. W roku, w którym po raz pierwszy powstał obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2, opłata 

powinna zostać wniesiona z góry, w terminie do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym obowiązek uiszczenia 

opłaty powstał. 

§ 4. Opłatę o której mowa w § 1 i §2 można uiszczać na indywidualny rachunek bankowy lub 

w opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21. 

§ 5. Wysokość stawek opłat o których mowa w § 1 i § 2 jest określona w odrębnych uchwałach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/441/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 7 kwietnia 2014 r. poz. 2123) 
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01 sierpnia 2015 r. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 
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