
Informacja dla właścicieli nieruchomości1,2): 
 
 
Od stycznia 2016 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania  
z dołu w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15-go dnia miesiąca następującego  
po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, tj. na przykład: 
 
- do 15 lutego danego roku - za styczeń  
- do 15 marca danego roku - za luty 
- do 15 kwietnia danego roku - za marzec 
  
 
Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostaje 
przesłany na podany przez Państwa adres w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub gotówką w kasie Urzędu Miasta. 
 
Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego opłatę można uiszczać przelewem  
na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej: 
 
nr rachunku bankowego  ING Bank Śląski S.A.  
 

90 1050 1214 1000 0023 6920 7580 
 

(tytułem „opłata – odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, 
której opłata dotyczy, za okres ……….”) 
 
Uwaga: 
1) Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych  

i mieszanych z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
wykorzystywanych jedynie przez część roku; 

2) Mieszkańcy bloków spółdzielczych bądź wspólnot mieszkaniowych opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszczać będą na zasadach ustalonych przez zarządcę. 
 

 
Informacja dla właścicieli nieruchomości - domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 

 
Opłatę roczną (ryczałt) za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi  
na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe uiszcza właściciel tej nieruchomości z dołu, 
bez wezwania. 
 
Opłatę właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić w terminie do dnia 30 czerwca każdego 
roku. 
 
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu danego roku kalendarzowego nowy 
właściciel ww. nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w kolejnym roku kalendarzowym. Dotychczasowy właściciel nieruchomości 
zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie  
do 30 czerwca bez względu na miesiąc, w którym nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości. 
 
Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego opłatę można uiszczać przelewem  
na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej: 
 
nr rachunku bankowego  ING Bank Śląski S.A.  
 

90 1050 1214 1000 0023 6920 7580 
 

(tytułem „opłata ryczałt – odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości, adres 
nieruchomości, której opłata dotyczy, za okres ……….”) 


