
UCHWAŁA NR 197/XXVI/12 
RADY MIEJSKIEJ W śUROMINIE 

z dnia 20 grudnia 2012r. 
  

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 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2012r. poz. 391 z późn. 
zm.) uchwala się , co następuje: 

  
§ 1.1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 

1) obowiązek ponoszenia opłat powstaje: 
a) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – za kaŜdy miesiąc, 

w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 
b) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne – za kaŜdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady 
komunalne; 

  
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnoszone bez wezwania przez właścicieli 
nieruchomości, w terminie do 15 dnia kaŜdego miesiąca za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek 
ponoszenia opłat, z zastrzeŜeniem ust. 3. 
3. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15 lipca 
2013r. 
  
§ 2. Właściciele nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą 
wpłatą w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w śurominie. 
  
§ 3. Dopuszcza się wnoszenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kilka 
okresów rozliczeniowych, nie więcej niŜ do końca danego roku kalendarzowego. 
  
§ 4. W przypadku nastąpienia zmiany w ciągu danego roku kalendarzowego w zakresie podstaw 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2012r. poz. 391 
z późn. zm.) zmienioną opłatę uiszcza się od następnego miesiąca. 
  
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta śuromin. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. 
  
 


