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UCHWAŁA NR VI.39.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 8 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do 
10 dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą w kasie Urzędu 
Miejskiego w Białej, przelewem na rachunek bankowy Gminy Biała lub u inkasenta.

§ 2. Traci moc uchwała XX.238.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zm. poz. 21 i 1593.
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UZASADNIENIE

Dnia 28 listopada wprowadzono zmiany do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.

2015 , poz. 87) . Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy obowiązki właściciela nieruchomości, w przypadku

budynków wielolokalowych w których ustanowiono odrębną własność lokalu przejmuje wspólnota

mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Zmiana terminu płatności opłaty za gospodarowanie

odpadami ma na celu umożliwienie terminowego przekazywania zebranych opłat przez spółdzielnie i

zarządców na konto gminy. Najemcy lokali uiszczają swoje płatności do końca każdego miesiąca , którego

dotyczy ten obowiązek. Zarządcy natomiast będą mieli 10 dni na dalsze przekazanie płatności na konto

gminy. Ponadto art 6 l ustawy narzuca obowiązek wskazania w uchwale czy opłata uiszczana jest od dołu

czy od góry.

W związku z powyższym podjęcie uchwały pozwoli dostosować system uiszczania opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi do wymogów znowelizowanej ustawy .

Opracowała :

Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

i Zamówień Publicznych
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