
                                                        Uchwała Nr XXI/108/2016 

   Rady Gminy Solec-Zdrój 

  z dnia 23 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec-Zdrój 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 

6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-Zdrój zobowiązani są 

do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 

dnia każdego nieparzystego miesiąca roku (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, 

listopad) za dwa miesiące poprzednie, tj. raz na dwa miesiące. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza  

z dołu. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na 

rachunek bankowy Gminy Solec-Zdrój. 

4. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji, 

ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Solec-Zdrój, którą składa Wójtowi Gminy 

Solec-Zdrój. 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XXII/123/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 roku 

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

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec-Zdrój. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 4 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

 Przewodniczący Rady 

      Paweł Patrzałek 

 

 



 

 Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. Poz. 87 ze zm.), biorąc pod uwagę warunki 

miejscowe, Rada Gminy jest obowiązana do określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę 

uiszcza się z dołu czy z góry.  

 

 

 


