Projekt
z dnia 4 grudnia 2012 r. Druk Nr XXXI/..../2012/a

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153,
poz.1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149,
poz.887; z 2012, poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391), Rada Miasta Bolesławiec uchwala:
§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną
dalej „opłatą”, uiszcza się w odstępach miesięcznych, do 15 – go każdego miesiąca, począwszy od
miesiąca sierpnia 2013 r.
§ 2. Opłatę uiszcza się na wskazany rachunek bankowy Gminy Miejskiej Bolesławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. SM/SM
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 6l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) rada gminy zobowiązana jest do
określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane
miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem
możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.
Ustalając termin i częstotliwość wnoszenia opłaty, uwzględniono również treść przepisu art. 6m ust.
1,2, który stanowi: „Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych” . Dlatego też opłatę wnosi się w miesiącu następującym po miesiącu, którego
obowiązek dotyczy.
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