
 

 

UCHWAŁA NR XX/145/20 

RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

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

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

uiszcza się za miesiąc kalendarzowy z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

2) opłatę ryczałtową roczną dotyczącą właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekracyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry za rok,  

w terminie do dnia 15 marca danego roku, 

3) opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego. 

§ 2. Ustala się, że w przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2, po 15 

marca danego roku, opłatę tę uiszcza się z góry za dany rok do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu,  

w którym powstał obowiązek. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/118/16 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

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

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, 

który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Kret 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2020 r.

Poz. 4516
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