
Uchwała Nr XII/88/2015 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 14 grudnia 2015 roku 

 

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

komunalnymi 

 

 Na podstawie art. 6l ust.1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                  

w gminach  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)  oraz art. 40  ust. 1 ustawy  z 8  marca  1990 roku                            

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Sieroszewice uchwala,                                

co następuje: 

 

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące 

kalendarzowe w terminach: 

1) za styczeń, luty do 5  marca danego roku, 

2) za marzec, kwiecień do 5  maja danego roku, 

3) za maj, czerwiec do  5 lipca danego roku, 

4) za lipiec, sierpień do  5 września danego roku, 

5) za wrzesień, październik do  5  listopada danego roku, 

6) za listopad, grudzień do  5 stycznia  następnego roku.  

 

§2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy                

w Sieroszewicach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sieroszewicach. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 czerwca 2013 roku                   

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

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego   z 2013r., poz. 4211). 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XII/88/2015   

 Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 14 grudnia 2015 roku 

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie  z  art.  11  ustawy  z  dnia  28  listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości                   

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87),  dotychczasowe akty 

prawa miejscowego wydane na  podstawie  art. 4,  art.  6l,  art.  6n,  art.  6r  ust.  3  i  4 ,  zachowują 

moc na okres,  na  jaki zostały  wydane jednak  nie dłużej  niż  przez  18  miesięcy  od  dnia wejścia                

w  życie  niniejszej ustawy. Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                              

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399  ze zm.) należy uchwalić 

nową uchwałę w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

W związku powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


