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z dnia  12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia .................... 2012 r.

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

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry, bez wezwania, do 15 
dnia miesiąca, którego obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej 
nieruchomości. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, różnicę w wysokości opłaty wynikającą ze zmiany danych uiszcza się w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia zmiany. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Sulechów lub 
w kasie Urzędu Miejskiego Sulechów w Sulechowie przy Placu Ratuszowym 6. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy jest zobowiązana określić 
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 

Wskazanie terminu i częstotliwości uiszczania opłaty jest następstwem obowiązku wynikającego z art. 6h 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z którego wynika, że właściciele nieruchomości są 
obowiązani ponosić na rzecz gminy, na której są położone te nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

Strona 1Id: ABD7E74D-90EE-49D8-8BEF-242895AD1F9B. Projekt
—————————————————————————————————————————————————————————




