UCHWAŁA NR XXXVII/367/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6a i 6b
w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Rada Miasta
Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości usytuowanych na terenie miasta
Nowy Sącz obowiązki w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
nieczystości ciekłych, wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
2. Wykonywanie obowiązków opisanych w ust. 1 przejmuje miasto Nowy Sącz.
§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną opłatę za wykonywanie przejętych obowiązków w wysokości
15,00 złotych (słownie: piętnaście złotych 00/100) miesięcznie za każdy 1 m3 odebranych
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2. Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zryczałtowanej stawki określonej
w ust. 1 i ilości (m3) faktycznie odebranych z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
w danym miesiącu.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 obowiązani są uiszczać właściciele nieruchomości,
na których zbierane są nieczystości ciekłe.
4. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
5. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości zobowiązani są wpłacać
bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w kasie
Urzędu Miasta Nowego Sącza do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym usługa została zrealizowana.
6. W przypadku nabycia w trakcie roku własności nieruchomości lub innego prawa
opisanego w ust. 4 lub wejścia w posiadanie nieruchomości, dotychczasowy i nowy właściciel
nieruchomości uiszczają opłatę proporcjonalnie do okresu, w którym każdemu z nich
przysługiwało prawo do nieruchomości lub okres posiadania nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

