
 

 

UCHWAŁA NR IV/31/2015 

RADY GMINY RUSIEC 

z dnia 3 marca 2015 r. 

w sprawie określenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6l ust. 1 usta-

wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 

1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące terminy i częstotliwości uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą: 

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące, do 15 dnia kolejnego mie-

siąca, z dołu, następującego po 2 miesiącach, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy; 

2) wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała; 

3) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzy-

stywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową 

opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wnosi się do dnia 15 października każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy. 

§ 2. 1. Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rusiec podany na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Rusiec, gotówką w kasie Urzędu Gminy przy ul. Wieluńskiej 35 lub za pośrednictwem inkasen-

ta. 

2. Odrębna uchwała wskazuje inkasentów i określa ich wynagrodzenie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) uchwała nr XXII/194/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) uchwała nr XXVII/243/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/194/2013 z dnia 

16 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

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

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r. 

  

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy Rusiec 

Bartłomiej Bieniek 
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