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UCHWAŁA NR XXVIII/52/2016
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ), art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 87 ) oraz 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 2016 r. poz.
446) Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza
się co dwa miesiące, bez wezwania, do 15 dnia w następujących miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień,
październik, grudzień, z zastrzeżeniem § 2 i § 3
1. 15 luty, za okres 1 styczeń - 28(29) luty : styczeń z dołu, luty z góry;
2. 15 kwiecień, za okres 1 marzec - 30 kwiecień : marzec z dołu, kwiecień z góry;
3. 15 czerwiec, za okres 1 maj - 30 czerwiec : maj z dołu, czerwiec z góry;
4. 15 sierpień, za okres 1 lipiec - 31 sierpień : lipiec z dołu, sierpień z góry;
5. 15 październik, za okres 1 wrzesień - 30 październik : wrzesień z dołu, październik z góry; 6. 15
grudzień, za okres 1 listopad - 31 grudzień :listopad z dołu, grudzień z góry;
§ 2. Właściciel nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie uchwały nie zamieszkują mieszkańcy,
zobowiązany jest uiścić pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od
dnia, w którym nastąpiła zmiana.
§ 4. Opłata o której mowa w §1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto
Urzędu Gminy Bodzechów, gotówką w kasach Urzędu Gminy Bodzechów: w Ostrowcu Św., ul. M. Reja 10
lub w Szewnie, ul. Armii Ludowej 3.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/13/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( Dz. U. Woj.
Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 1497 )
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje
podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Gminy Bodzechów.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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