
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr VIII/100/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3080), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych § 2 Uchwałą  

Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 6500). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) zmian wynikających z Uchwały Nr X/148/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-

Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 4437), która nie weszła w życie, gdyż została uchylona w dniu 22 grudnia 2015 r. na podstawie § 4 

Uchwały Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r., 

2) § 3 - § 5 Uchwały Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę 

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

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 6500), które stanowią: 

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr X/148/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-

Biała oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

3 września 2015 r. poz. 4437). 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 2763



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 i § 2, które wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jarosław Klimaszewski 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 21 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr VIII/100/2015 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 

z dnia 26 maja 2015 r. 

 

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

komunalnymi  

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
1)

, art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
2) 

 oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
3) 

  

Rada Miejska 

p o s t a n a w i a 

§ 1. 1.  Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym roku kalendarzowym 

uiszczana będzie co dwa miesiące, z dołu, w następujących terminach: 

1) za styczeń, luty - w terminie do dnia 20 marca danego roku, 

2) za marzec, kwiecień - w terminie do dnia 20 maja danego roku, 

3) za maj, czerwiec - w terminie do dnia 20 lipca danego roku, 

4) za lipiec, sierpień - w terminie do dnia 20 września danego roku, 

5) za wrzesień, październik – w terminie do dnia 20 listopada danego roku, 

6) za listopad, grudzień – w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

§ 1¹.
4) 

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, w czterech ratach płatnych 

w następujących terminach: 

1) I rata - w terminie do dnia 15 marca, 

2) II rata - w terminie do dnia 15 maja, 

3) III rata - w terminie do dnia 15 września, 

4) IV rata - w terminie do dnia 15 listopada. 

                                                      
1) 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 
2) 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250  

z późn. zm. 
3) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 296 z późn. zm. 
4) 

W brzmieniu ustalonym przez § 2 Uchwały Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 

2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2015 r., poz. 6500), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-1 oraz właściciele nieruchomości 

zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-2 - uiszczać będą opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi co miesiąc, z dołu, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za 

który jest wnoszona opłata, począwszy od opłaty za styczeń 2016 r. 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego 

w Bielsku-Białej (gotówką lub kartą płatniczą) albo przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub na 

rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie nin. uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/651/2013 Rady Miejskiej 

w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (opubl. w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 marca 2013 r. poz. 2009). 

§ 5. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
5) 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

                                                      
5) 

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3080. 
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