
 

 

UCHWAŁA NR LVI/550/18 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie określenia 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 (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych  

i mieszanych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania w terminie  

do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, w tym rodzinnych ogrodów działkowych uiszcza się za cały rok 

bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminie do końca drugiego i trzeciego kwartału. 

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2, określa odrębna uchwała. 

§ 2.1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą gotówkową lub bezgotówkową w kasie 

Urzędu Miejskiego, przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub poprzez inkasentów.  

2. Indywidualny numer rachunku bankowego dla każdej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie 

Miejskim w Kluczborku w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 

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

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz.1350). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.  

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

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

 

Janusz Kędzia 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 3238
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