
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 17 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity uchwały XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie 

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

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3640) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVI/294/20 

Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze 

z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1203). 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 

 

 

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 maja 2021 r.

Poz. 3601



Załącznik do obwieszczenia  

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR XXIX/456/12 

RADY MIASTA ZABRZE 

 

z dnia 19 listopada 2012 r. 

 

w sprawie 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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2320 i 2361), a także 

zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia 

sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze 

Rada Miasta Zabrze 

uchwala: 

§ 1. Określa się termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z zastrzeżeniem § 1a. do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc 

kalendarzowy na podstawie złożonej uprzednio deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 1a. 1) Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

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

wypoczynkowe, uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca. 

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu lub przelewem na rachunek bankowy 

Miasta Zabrze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

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

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2013 r. 

                                                      
1) § 1a zmieniony przez § 1 uchwały nr XVI/294/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1203) 

zmieniający uchwałę z dniem 21 lutego 2020 r. 
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