
Uchwała Nr XXVI/147/2012

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 28 grudnia 2012

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Na podstawie  art.  6l  ustawy z dnia  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zebranymi  na  terenie  nieruchomości, 

zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się do 10-go dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, 

października i grudnia. 

§ 2

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE 

                                                                                                    Andrzej Rachwał 



Uzasadnienie  

Do uchwały Nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r.

W  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

W wyniku zmian ustawy z utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach z dnia 13 

września  1996  r.  podjętych  1  lipca  2011  r.  gminy  mają  obowiązek  objąć  wszystkich 

właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  gminy  nowym  systemem 

gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  W celu  wywiązania  się  z  nowych  obowiązków 

Rada  Miejska  Stawiszyn  powinna  przyjąć  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała  przewiduje,  że  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  będą 

uiszczane do 10-go dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia. 

Dzięki  temu  terminy  wnoszenia  tej  opłaty  nie  będą  się  pokrywać  z  podatkiem 

od nieruchomości. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu ułatwienia właścicielom 

nieruchomości wywiązania się z nałożonego na nich obowiązku. 

Opłatę  można  uiszczać  gotówką  w  kasie  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Stawiszyn  lub 

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

W związku z powyższym podjecie uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski 


