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z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      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.), 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.) 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.)

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.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-1 (tj. wspólnoty mieszkaniowe albo 
spółdzielnie mieszkaniowe - w przypadku nieruchomości wielolokalowych) oraz właściciele nieruchomości 
zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-2 (tj. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) - 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.

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

Zgodnie z 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.) Rada Miejska określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

W przedmiotowym projekcie uchwały określono, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należną od dnia 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wszyscy właściciele nieruchomości będą uiszczać co dwa
miesiące, czyli tak jak obecnie. Zmianie ulegną jednak terminy płatności - do tej pory opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi była uiszczana do 15 lutego, 15 kwietnia,
15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia, natomiast po zmianie opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będzie uiszczana z dołu, terminy płatności będą przypadać na 20 marca,
20 maja, 20 lipca, 20 września, 20 listopada, 20 stycznia następnego roku, czyli po zakończonym okresie.

Natomiast począwszy od roku 2016 właściciele budynków wielolokalowych, w przypadku których
zobowiązanym do złożenia deklaracji jest spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa (deklaracja
DGO-1) oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(deklaracja DGO-2) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą co miesiąc, z dołu.
Opłata za dany miesiąc uiszczana będzie do 20 następnego miesiąca. Przyjęcie takiego rozwiązania
podyktowane jest częstymi zmianami, występującymi na tego typu nieruchomościach, mającymi wpływ na
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli wskazanych nieruchomości.

Właściciele tzw. „domów jednorodzinnych” oraz budynków wielolokalowych, gdzie nie powołano
wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-3, w roku 2016 będą uiszczali opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, co dwa miesiące, na takich samych zasadach, jak w drugim
półroczu roku 2015. Ze względu na to, iż duża liczba właścicieli danego typu nieruchomości uiszcza opłatę za
gospodarowanie w kasie Urzędu Miejskiego, pozostawienie dwumiesięcznych terminów płatności będzie
bardziej korzystnym rozwiązaniem. W związku z tym będą oni uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi co dwa miesiące.

Określony w uchwale sposób dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w kasie
Urzędu Miejskiego (gotówką albo kartą płatniczą) lub też przelewem na rachunek bankowy jest sposobem
powszechnie przyjętym w Urzędzie. W celu uniknięcia pomyłek i niejasności związanych z wniesieniem opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości przyznawane są indywidualne
numery kont bankowych.

Przyjęcie wskazanego w uchwale modelu płatności - z dołu, jest mniej korzystne w zakresie zapewnienia
płynności finansowej systemu gospodarowania odpadami w stosunku do modelu płatności z góry, natomiast
ułatwi właścicielom nieruchomości regulowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po upływie
14-dniowego terminu na złożenie nowych deklaracji (w przypadku zaistnienia zmiany) za miesiąc, którego
płatności dotyczą.
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