
UCHWAŁA NR XV/245/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz 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.), po 
zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisję Porządku 
Publicznego i Zdrowia, Komisję Finansów Publicznych, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1 
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest kwartalnie z dołu.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości powinien uiścić do dwudziestego dnia 
ostatniego miesiąca danego kwartału w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, tj.:

1) za I kwartał danego roku – do 20 marca;
2) za II kwartał danego roku – do 20 czerwca;
3) za III kwartał danego roku – do 20 września;
4) za IV kwartał danego roku – do 20 grudnia.

§ 2 
1. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wnoszona jest z dołu.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości powinien uiścić do 31 lipca danego roku.

§ 3 
Opłatę, o której mowa w § 1 i § 2 należy uiścić wpłatą gotówki lub przelewem na wskazany numer 
rachunku bankowego.

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

§ 5 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/561/12 Rady Miasta Tychy z dnia 
17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka
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