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UCIIWAŁA NR xxv/261l2016
RADY MIEJSKmJ w BOR}IEM sULtrNowIE
z dnia 30 czerwca 2016

r .

w sPrawie okfeŚlenia terminu, częstotliwościi trybu uiszczania opłat za gospodarorranie
odpadami

komunalnymi.

axt. 18 ust.z
,*N3_ Pod_stawie

pkt

l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i aniu lswrześnia 1996r. o ufurymaniu czystości
r, poz.25O) uchwła się, co następuje:

15 i art. 40 ust.

.z2016 r. Poz. 446) oraz,art.6l usl.1 ustawy
i porądku
(Dz,U,

w gminach (Dz. U, z 2016

§ 1, 1, WłaŚciciele nieruchomości zarnieszkĄch i niezamieszkaĘch położonych na terenie Gminy Borne
sulinowo zobowiązani są do wnoszeńa opłily za gospodarowanie odpadami
to-unalnymi w t yuie

miesięczrym z dołu, w następujących terminacń:
1

) za styczeń do

2)

a

hly do

1

5 lutego danego roku;

15 marca danego roku;

3) za marzec do 15 kwietnia danego roku;
4) za kwiecień do 15 maja danego roku;
5) za maj do 15 czerwca danego roku;
6) za czerwiec d,o 15 lipca danego roku;
7) za lipiec do 15 sierpnia danego roku;

8) za sierpień do 15 września danego roku;

pździemika danego roku;
zapńdziemik do 15 listopada danego roku;

9) za wrzesień do 15

10)
1

1) za listopad do 15 grudnia danego roku;

12) za grudzień do 15

sĘczlia roku

2, WłaŚciciele

następującego po roku, którego dotyczy.

nieruchomości, na której zrrajduje się domek letnisko\ły lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-*ypo"ryntoń, -*ytorzystyrłane.1;eaynie
r'ot rrobowiąz-i
irze"
"ręsJ piJiej
rocznej opłaty ryczałtowej za gospódarowanie odpadami li"n,*ł,l}rni
z gory,
:j;d:,T":1."":i
w Termlnle do l5 lutego, za dany rok.Jezeli obowiąek ponoszenia opłaty powstaje
po wskazaq.m terminie lub
b.ęqąc1
do usfa]enia wysokości'opł'at!, opłńę'za a*v
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:T:T."f,^T,1uri
natery ulsclc z górylanlch
w ierminie do l5 dnia miesiąca naslępnego,

ńlJ.na-^*y

z..o-płłę

za
.§
rachunek bankowy.

gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezw,oia
na indywidualny

Nr

§ 3. Traci moc uchwała
XxxVY43 8/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia
7 listoPada 2013 r. w sPrawie określenia częstotliwościi trybu uiszczania Ópłat za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi @z Urz. Woj. Zach. z2015 r. poz.3698).

§ 4, Wykonanie uchwafu powierza się Burmistrzowi Bomego Sulinowa.

DzienaikUrzędowyWojewództwazachodniopomorskiego

Uchwała wchodzi w zycie po upływie l4dni
ódnw a Zachodniopomorski ego,

§ 5.
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od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz czerniawski

