
           

 

UCHWAŁA Nr XIII/126/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 24 września 2015 r. 

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

              Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 
1378) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072)  
i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2013r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje:  

 § 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXXVI/438/2013 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia  
15 listopada 2013 r. poz. 3893) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 

1) Nr XXXVII/460/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2013 r. poz. 
4521); 

2) Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 marca 2015 r. poz. 659). 

 §  2. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
stanowi załącznik do uchwały. 

 § 3. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
uchwały wraz z załącznikiem do obwieszczenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały Nr XIII/126/2015 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 24 września 2015 r. 
 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
1. Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, 
poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 
XXXVI/438/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 listopada 2013 r. poz. 3893) z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych uchwałami: 
1) Nr XXXVII/460/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 2013 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 
2013 r. poz. 4521); 

2) Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 marca 2015 r. poz. 
659). 
 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:  
1) § 2 i § 3 uchwały XXXVII/460/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 

grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 
grudnia 2013 r. poz. 4521), które stanowią: 
"§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego."; 

2) § 2 i § 3 uchwały Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 
2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 
marca 2015 r. poz. 659), które stanowią: 
"§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.". 
 

3. Obwieszczenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Obwieszczenia 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/438/2013 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

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

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379  
i poz.1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

 § 1.1.1) Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie 
przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy,  
z dołu, w terminach: 

1) za styczeń do 15 lutego danego roku, 
2) za luty do 15 marca danego roku, 
3) za marzec do 15 kwietnia danego roku, 
4) za kwiecień do 15 maja danego roku, 
5) za maj do 15 czerwca danego roku, 
6) za czerwiec do 15 lipca danego roku, 
7) za lipiec do 15 sierpnia danego roku, 
8) za sierpień do 15 września danego roku, 
9) za wrzesień do 15 października danego roku, 
10) za październik do 15 listopada danego roku, 
11) za listopad do 15 grudnia danego roku, 
12) za grudzień do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy. 
 

 2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
wnoszona będzie przez właścicieli, bez wezwania, za jeden rok, z góry, w terminie do 15 lutego 
danego roku z tym, Ŝe za rok 2015 w terminie do 15 lipca tego roku. 
  
 3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ustępach 1 i 2, określa odrębna uchwała. 
 
 § 2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą na indywidualny rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
 
 § 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/332/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz.490). 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 
 § 5.2) Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 
  

 
 



______________________ 
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 
lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 marca 2015 r. poz. 659), który wszedł w 
Ŝycie z dniem 19 marca 2015 r. 
 
2) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVII/460/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
12 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2013 r. poz. 4521), który wszedł 
w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) teksty 
jednolite aktów prawnych, innych niŜ ustawa, ogłasza organ właściwy do wydania aktu 
normatywnego. Ponadto tekst jednolity aktu normatywnego innego niŜ ustawa, ogłasza się nie 
rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy, jeŜeli był on nowelizowany. 
PowyŜsze oznacza obowiązek ogłoszenia wszystkich tekstów jednolitych aktów prawa 
miejscowego wydawanych przez gminy w terminie do 12 miesięcy od ich nowelizacji. 
 W związku z powyŜszym uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

 
 
 
 


