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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz.559 z późn. zm.) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1297 z późn. 
zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez 
wezwania w następujących terminach: 

a) do 15 marca danego roku za miesiące styczeń, luty, marzec, przy czym opłata za miesiące styczeń 
i luty uiszczana jest z dołu, zaś za miesiąc marzec z góry, 

b) do 15 czerwca danego roku za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, przy czym opłata za miesiące 
kwiecień i maj uiszczana jest z dołu, zaś za miesiąc czerwiec z góry, 

c) do 15 września danego roku za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, przy czym opłata za miesiące 
lipiec i sierpień uiszczana jest z dołu, zaś za miesiąc wrzesień z góry, 

d) do 15 grudnia danego roku za miesiące październik, listopad, grudzień, przy czym opłata za miesiące 
październik i listopad uiszczana jest z dołu, zaś za miesiąc grudzień z góry. 

2. Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiszczać z góry, 
w terminie do 15 października danego roku. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz.U. Woj. Śląskiego 2015r. poz. 7783). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 

 

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
              /-/ Anna Hetman
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa, 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 oparciu o system informatyczny do obsługi systemu SGO przeanalizowano terminy wnoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. 
Właściciele nieruchomości wnoszą opłaty w systemie miesięcznym, kwartalnym a nawet rocznym.  
Niewątpliwie jest to kwestia indywidualna, zależna od sytuacji  finansowej  i innych zobowiązań 
danego podatnika. 

Za zmianą terminu uiszczania płatności przemawia również kwestia bilansowania wydatków 
ponoszonych na system SGO w danym roku budżetowym i dochodów uzyskiwanych z opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. 


