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UCHWAŁA NR LVI/605/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 1289 ze zm.), Rada
Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany treści § 2 uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., zmienionej
uchwałą Nr XLIV/432/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., (Dz. U. Woj. Małop.
z 2017 r., poz. 1564 i poz. 5979) w ten sposób, iż zapis ten otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 1. Ustala się zryczałtowaną opłatę za wykonywanie przejętych obowiązków w wysokości
117,00 złotych (sto siedemnaście złotych 00/100) miesięcznie od każdej nieruchomości niepodłączonej
do sieci kanalizacyjnej oraz, na której nie funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków. Opłata
powyższa ma charakter stały i dotyczy całej ilości odebranych nieczystości ciekłych.
2. Wysokość miesięcznej opłaty ustalona została na podstawie kalkulacji kosztów ponoszonych przez
gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zagospodarowania nieczystości ciekłych.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 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, 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 uiszczają opłatę
proporcjonalnie do okresu, w którym każdemu z nich przysługiwało prawo do nieruchomości lub okres
posiadania nieruchomości.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż od 1 lipca 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Tomasz Cisoń

