RAOA GMINY OPOROW
now Kulno, wot. lOdzkie

UCHWALA Nr XXV/110/2012
RADY GMINY OPOR6W
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, czQstotliwosci i trybu uiszczania optat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr
62, poz.558; Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203 i Nr 167, poz.
1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z2010r.
Nr28, poz. 142 i 146, Nr40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z2011r. Nr21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 ) oraz
art. 6 I ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ) Rada Gminy Oporow uchwala, co nast^puje:
§ 1. LUstala si§ , iz optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si§
kwartalnie, w nast^pujqcych terminach:
1) za styczeh, luty, marzec-do dnia 15 marca danego roku;
2) za kwiecieh, maj, czerwiec - do dnia 15 maja danego roku;
3) za lipiec, sierpieh, wrzesieh - do dnia 15 wrzesnia danego roku;
4) za pazdziernik, listopad, grudzieh - do dnia 15 listopada danego roku.
2. Pierwsza^ optate za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmuja^cetokres od
dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 wrzesnia 2013r. uiszcza si§ w terminie do 15 wrzesnia
2013 r.
3. Optaty uiszcza si$ gotowka^w kasie Urz^du Gminy Oporow, bsjdz przelewem na
rachunek bankowy Urz^du Gminy Oporow.
4. Jezeli obowiazek ponoszenia optaty, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 , powstat w
miesia^cach: marzec, maj, czerwiec, wrzesieh, listopad, grudzieh - optaty za dany kwartat
nalezy uiscic w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego
mieszkahca.
5. W przypadku zmiany danych b^da^cych podstawa podwyzszenia wysokosci naleznej
optaty, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 , zaistniatej w miesia^cach: marzec, maj, czerwiec,
wrzesieh, listopad, grudzieh - roznice w optacie za dany kwartat nalezy uiscic w terminie
14 dni od dnia nastapienia zmiany.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Oporow.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa todzkiego, z moca^ obowia^zuja^Cct od 1 lipca 2013r.

