
UCHWAŁA NR XXVI/188/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art 6.l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 391), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego (j.t Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2) ) 

Rada Miejska w Wołczynie uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, 
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez 
wezwania na rachunek budżetu gminy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku 
kalendarzowego. 

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres 
od 1 do 31 lipca 2013 r. 

5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie 
internetowej gminy, na tablicach Urzędu Miesjkiego w Wołczynie oraz w deklaracji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna 

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

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,nr 113 
poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004roku: Dz. U. nr 
102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 
128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218;z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 
223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: nr 28, poz. 142, nr 28,poz. 146 i nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; 
z 2011 r: nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244
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