
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/406/14 

RADY GMINY ŚWIERKLANIEC 

z dnia 20 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 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 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), art. 4 ust. 1 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 z póź.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia               

10.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się 

następujące zmiany : 

§ 1. Otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc bez wezwania 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia 

opłaty dotyczy. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Świerklaniec. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Świerklaniec”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lutego 2014 r.

Poz. 1177



2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerklaniec, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy w Świerklańcu i Informatorze Gminy Świerklaniec. 
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