
UCHWAŁA NR XIII/94/15
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 27 sierpnia 2015 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 2013 r. poz. 594 z pózn.zm) oraz art. 6l ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w następujący sposób:

1) Opłaty należy wnosić z dołu, bez wezwania;

2) Opłaty należy wnosić kwartalnie w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca po kwartale, w którym 
za kolejne 3 miesiące powstał obowiązek ponoszenia opłaty, tj.:

- za I kwartał – do dnia 15 kwietnia,

- za II kwartał – do dnia 15 lipca,

- za III kwartał – do dnia 15 października,

- za IV kwartał – do dnia 15 stycznia.

§ 2. Określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, w ten sposób, że opłatę należy wnosić bez wezwania za cały rok, z góry, w terminie do dnia 
15 lipca każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Cieszyn lub 
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/260/12 z dnia 
29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 948 z późn. zm.).

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura
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