
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.62.2020 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

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

odpadami komunalnymi 

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) w związku z art. 6l ust. 1 i art. 6i 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne obowiązani są uiszczać z dołu, bez wezwania w miesięcznym okresie rozliczeniowym, do 15 – go 

dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

§ 2. 1.  Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno 

-wypoczynkowe, uiszcza właściciel tej nieruchomości z dołu, bez wezwania. 

2. Opłatę, o której mowa w § 2.1., właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić w terminie do dnia 

30 czerwca każdego roku. 

3. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, opisanej w § 2.1., w ciągu danego roku 

kalendarzowego nowy właściciel ww. nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia ryczałtowej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym roku kalendarzowym. Dotychczasowy właściciel 

nieruchomości opisanej w § 2.1. zobowiązany będzie do uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie wskazanym w § 2.2., bez względu na miesiąc, w którym nastąpiła zmiana 

właściciela nieruchomości opisanej w § 2.1. 

§ 3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 i w § 2 określają odrębne uchwały. 

§ 4. Właściciel nieruchomości opłatę, o której mowa w § 1 i w § 2 może uiszczać gotówką w kasie Urzędu 

Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta. 

§ 5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 
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§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwała Nr PR.0007.158.2017 Rady Miasta 

Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

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

uchwała Nr PR.0007.218.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

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

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Aleksandra Skowronek 
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