
UCHWAŁA NR XXXIV/81/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 250), art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), oraz 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada 
Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza 
się z dołu bez wezwania, miesięcznie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przelewem na 
rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:  PeKaO S.A. 49 1240 1372 1111 0010 5020 6761

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/143/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 
2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r.,poz. 3797), zmieniona uchwałą nr XXXVII/41/2013 Rady Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiegoz dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 1720) 
oraz uchwałą nr LII/25/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014 r.(Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 836).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 lipca 2016 r.

Poz. 2282
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