
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/239/2013 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU 

z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 r, poz. 391), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 

1172 ze zm.) 

 

Rada Miejska w Szczyrku  

uchwala, co następuje  

§ 1. §1 ust. 1 Uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie:  

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 

nieruchomości z dołu bez wezwania do zapłaty, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, 

w terminach:  

1) za miesiące styczeń-luty do 28 lutego danego roku,  

2) za miesiące marzec-kwiecień do 30 kwietnia danego roku,  

3) za miesiące maj-czerwiec do 30 czerwca danego roku,  

4) za miesiące lipiec-sierpień do 31 sierpnia danego roku,  

5) za miesiące wrzesień-październik do 31 października danego roku,  

6) za miesiące listopad-grudzień do 31 grudnia danego roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Szczyrku  

 

 

Antoni Byrdy 
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