
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/330/13 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 28 października 2013 r. 

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

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888), 

Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu, w terminie 

do 15 dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie, z zastrzeżeniem § 2 i § 3.  

§ 2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następnym miesiącu,  

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie  

30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana w zmienionej wysokości.  

§ 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na podane indywidualne konto ban-

kowe Gminy Ozimek, lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.  

§ 6. Tracą moc uchwała nr XXV/240/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2013 r. poz. 97) oraz uchwała nr XXXII/296/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia  

za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1421).  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Joachim Wiesbach 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 listopada 2013 r.

Poz. 2407


		2013-11-07T14:05:52+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




