
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami
1)

) 

ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. poz. 7761), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: 

zmiany w uchwale dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., poz. 2388). 

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., 

poz. 2388), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. 

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.”. 

3. W tekście jednolitym uchwały w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono tekst jednolity: 

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłoszony 

w Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz.676, Dz. U. z 2011 r. 

Nr 232, poz.1378. 
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2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późniejszymi zmianami. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Ćwiękała 
 

Załącznik Nr 1  
do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

 

Uchwała Nr XXVI/180/2012 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

(tekst jednolity) 

 

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

komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami
2)

) oraz 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami
3)

) oraz art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 

z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami
4)

) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.
5) 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka zobowiązani są do 

wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy kwartał, bez wezwania, na rachunek 

bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, w terminach: 

1) za I kwartał do 15 lutego danego roku, 

2) za II kwartał do 15 maja danego roku, 

3) za III kwartał do 15 sierpnia danego roku, 

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r. 

i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 

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

4. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. 

                                                      
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1318 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 
4) 

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117. poz. 676; Dz. U. z 2011 r. Nr 232. poz. 1378 
5) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 

2013 r. w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. poz. 2388), która weszła w życie 

z dniem 9 kwietnia 2013 r. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Ćwiękała 
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