
UCHWAŁA NR XXV/251/2016
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2016r. poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.87) oraz  art. 18 
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446), 
Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się raz w miesiącu, z dołu bez 
wezwania, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komnalnymi uiszcza się gotówką lub przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Miejskiej Rumia.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXXV/422/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący                                                   
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28
listopada 2014r., gmina została zobowiązana do przyjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, albowiem dotychczasowe uchwały
tracą moc po 18 miesięcach od wejścia w życie nowelizacji, tj. po 31 lipca 2016r.

Projekt niniejszej uchwały nie wprowadza zmian w zakresie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętych uchwałą Rady Miejskiej Rumi
Nr XXXV/422/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, jednak z powodu utraty mocy dotychczasowej uchwały
podjęcie nowej uchwały jest konieczne.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
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