
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/296/2012 

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina 

z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  

uchwala:  

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do piątego 

dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.  

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2013 r. należy uiścić 

w terminie do dnia 5 sierpnia 2013 r.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana.  

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego lub 

przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Będzina  

 

 

Sławomir Brodziński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 592


		2013-01-18T09:59:33+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




