
 

 

UCHWAŁA NR XIX/142/2020 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 20 października 2020 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska w Rudniku 

nad Sanem uchwala, co następuje: 

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Opłatę należy wnosić bez wezwania raz na miesiąc z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

§ 3. Opłata może być wnoszona: 

1) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 

2) gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lipca 2015 r. 

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

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

mgr Edward Wołoszyn 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 października 2020 r.

Poz. 3957
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