
 

 

UCHWAŁA NR 94/XIV/2015 

RADY MIEJSKIEJ W RADYMNIE 

z dnia 18 listopada 2015 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym [Dz. U. 2015, poz. 1515] oraz art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach [Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.] i art. 1 pkt 15 ustawy z dnia ustawy 

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw [Dz. U. 2015, poz. 87] Rada Miejska w Radymnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna 

zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Radymna, 

miesięcznie do końca miesiąca, w którym odebrano odpady komunalne. 

§ 2. Opłatę o której mowa w § 1, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Miasta Radymna przelewem na rachunek bankowy Miasta Radymna lub w kasie Urzędu Miasta Radymna. 

§ 3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały i wynikają 

one z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych 

wydanych w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, bądź złożenia deklaracji 

z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr 42/X/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z 1 lipca 2015 r. 

(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 15 lipca 2015 r. poz. 2139) w sprawie terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Radymno. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Radymnie 

 

     Witold Pawlik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 3494
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