
 
                                                 UCHWAŁA NR XV/109/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

                                                 z dnia 26 listopada 2019 roku 

 

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

komunalnymi  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6l ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1 

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych raz w miesiącu, z dołu do 15-tego dnia, kolejnego miesiąca którego opłata 

dotyczy.  

2. Wysokość i sposób obliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1 określają odrębne uchwały.  

  § 2 

Opłatę uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Sieraków albo przelewem na wyznaczony do 

obsługi systemu rachunek bankowy Urzędu Gminy Sieraków. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.  

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 czerwca 2016 r. nr XXI/157/2016.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący  
           Rady Miejskiej 

 

                                                                                                        Przemysław Góźdź 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie 

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

 

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Rada Miejska, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, określi w drodze uchwały termin, częstotliwość i 

tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym wskazanie czy opłatę uiszcza 

się z dołu czy z góry.  

Zgodnie z art. 6r ust 1ab ww. ustawy środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.  

W tym kontekście podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Gminy  

 
               Witold  Maciołek 

 

 

 


