
UCHWAŁA NR 218/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 17 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, 
bez wezwania, w terminach do:
1) 15 stycznia - za miesiące listopad i grudzień;
2) 15 marca - za miesiące styczeń i luty;
3) 15 maja - za miesiące marzec i kwiecień;
4) 15 lipca - za miesiące maj i czerwiec;
5) 15 września - za miesiące lipiec i sierpień;
6) 15 listopada - za miesiące wrzesień i październik.

2. Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi z nieruchomości na 
których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z dołu za cały rok, 
bez wezwania, w terminie do 15 stycznia.

§ 2. 1. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2. W przypadku gdy, w danym miesiącu na danej nieruchomości, położonej na terenie Gminy 
Namysłów zamieszka mieszkaniec, który dotychczas na jej terenie nie zamieszkiwał, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca 
następnego, po którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na terenie wiejskim Gminy Namysłów dopuszcza się pobór opłaty 
w drodze inkasa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/249/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zmieniona uchwałą Nr 42/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r.

Id: 0397A9E9-0D23-4131-813C-1DECE5AA455A. Podpisany Strona 1



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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