
UCHWAŁA NR XXXV/531/21 
RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie miasta Mysłowice 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm. ), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, niektórych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy pobiera się od właścicieli nieruchomości 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy niektórych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których  zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy winny być uiszczane 

bez osobnego wezwania przez właścicieli nieruchomości miesięcznie z dołu tj. w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie do uiszczenia opłaty. 

3. Wysokość stawki opłaty oraz sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określa odrębna uchwała. 

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 winna być uiszczana przelewem na wskazany rachunek bankowy 

lub gotówką  bądź kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/69/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Mysłowice oraz Uchwała Nr XXIV/379/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VI/69/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Mysłowice oraz Uchwała Nr XLIII/697/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VI/69/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Mysłowice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice 

 
 

dr hab. Tomasz Papaj 
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