
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/162/2016 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 28 kwietnia 2016 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 jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6l  ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst  jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Milicz, 

zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okresy kwartalne,  

w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca kwartału, czyli w terminach: 

- za I kwartał do 15 lutego za styczeń, luty i marzec, 

- za II kwartał do 15 maja za kwiecień, maj i czerwiec, 

- za III kwartał do 15 sierpnia za lipiec, sierpień i wrzesień, 

- za IV kwartał do 15 listopada za październik, listopad i grudzień. 

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

zobowiązani są do uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w terminie do 30 czerwca danego roku. 

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry. 

§ 2. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, przelewem lub 

gotówką, na przydzielony przez gminę indywidualny numer rachunku bankowego (odrębny dla każdej 

nieruchomości), otrzymany po złożeniu pierwszej deklaracji lub wydaniu decyzji określającej wysokość opłaty. 

2. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, wnoszą oni jedną opłatę. 

3. Miesięczna wysokość opłaty jest ustalana na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji określającej wysokość tej opłaty.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/169/2012 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu: 

H. Smolińska 
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