
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.201.2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie 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 (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r poz. 391) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaloną w oparciu o złożoną deklarację, 
uiszcza się bez wezwania raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 

1) do 31 stycznia za miesiące: styczeń, luty, marzec; 

2) do 30 kwietnia za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec; 

3) do 31 lipca za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień; 

4) do 31 października za miesiące: październik, listopad, grudzień. 

2. Dopuszcza się na wniosek składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, możliwość wpłacania opłaty miesięcznie, tj. do końca każdego miesiąca. 

3. Termin pierwszej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 
dnia 30 września 2013 r., następne terminy jak w §1 ust. 1. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie do końca 
miesiąca, w którym złożono deklarację o zmianie. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy 
przyznany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie lub w kasie Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie:
J. Czyżowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 584
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