
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

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

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

gminnym /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.
1) 

/ oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm
2)

./, Rada Miasta Słupcy uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwaną dalej "opłatą" uiszcza się bez wezwania 

w pełnej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe.  

§ 2. 1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty:  

1) za okres od dnia 1  stycznia do dnia 28/29 lutego - do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego,  

2) za okres od dnia 1  marca do dnia 30 kwietnia - do dnia 15 kwietnia danego roku kalendarzowego,  

3) za okres od dnia 1  maja do dnia 30 czerwca - do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego,  

4) za okres od dnia 1  lipca do dnia 31 sierpnia - do dnia 15 sierpnia danego roku kalendarzowego,  

5) za okres od dnia 1  września do dnia 31 października - do dnia 15 października danego roku 

kalendarzowego,  

6) za okres od dnia 1  listopada do dnia 31 grudnia - do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego. 

2.  Stawki opłaty określają odrębne uchwały.  

§ 3. 1. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Słupcy.  

2. Numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1  zostanie podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Słupcy.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/166/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20.12.2012r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z 2013r. poz. 839/.  

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.  
2) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951, Dz. U. z 2013r. poz. 

21 i poz. 228. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  
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