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UCHWAŁA NR XXIII/122/2016
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 250) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
( Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), Rada Gminy Opatowiec uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, położonej na obszarze Gminy Opatowiec
jest zobowiązany do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą".
2) Wysokość stawki opłaty, o któej mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.
3) Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą
Rady Gminy Opatowiec, którą składa Wójtowi Gminy Opatowiec w ustalonym terminie.
4) Opłatę uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:
a) za I kwartał - do 15 marca
b) za II kwartał - do 15 maja
c) za III kwartał - do 15 września
d) za IV kwartał - do 15 listopada
5) Opłatę za gospdarowanie odpadami komunalnymi za styczeń, luty, kwiecień, lipiec, sierpień,październik
uiszcza się od dołu, a za marzec, czerwiec, wrzesień, listopad i grudzień uiszcza się z góry.
§ 2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Opatowiec nr 30
8493 0004 0170 0160 0404 0025 lub wyznaczonemu inkasentowi upoważnionemu do pobierania należności.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVI/180/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Malec

