
UCHWAŁA NR XI/118/16
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 18 lutego 2016 r.

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

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) za miesiąc styczeń i luty                    - do 28 lutego,

2) za miesiąc marzec i kwiecień            - do 30 kwietnia,

3) za miesiąc maj i czerwiec                  - do 30 czerwca,

4) za miesiąc lipiec i sierpień                 - do 31 sierpnia,

5) za miesiąc wrzesień i październik      - do 31 października,

6) za miesiąc listopad i grudzień            - do 31 grudnia.

2. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których  
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
wykorzystywane przez część roku, uiszcza się w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy 
Wręczyca Wielka w Banku Spółdzielczym we Wręczycy Wielkiej  Nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Traci moc Uchwała  Nr XX/245/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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