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UCHWAŁA NR XXV/163/2016
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) i art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają
odpady komunalne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące bez wezwania, w
łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1) do 20 lutego -za miesiąc styczeń z dołu, a za miesiąc luty z góry;
2) do 20 kwietnia- za miesiąc marzec z dołu, a za miesiąc kwiecień z góry;
3) do 20 czerwca- za miesiąc maj z dołu, a za miesiąc czerwiec z góry;
4) do 20 sierpnia- za miesiąc lipiec z dołu, a za miesiąc sierpień z góry;
5) do 20 października- za miesiąc wrzesień z dołu, a za miesiąc październik z góry;
6) do 20 grudnia- za miesiąc listopad z dołu, a za miesiąc grudzień z góry.
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.
§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu, lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu, albo
pobierana w drodze inkasa.
2. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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