UCHWAŁA NR XVII/152/15
RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia 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) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),
Rada Gminy Solina
uchwala co następuje:
§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał w następujących terminach:
1) za I kwartał - do 15 marca;
2) za II kwartał - do 15 maja;
3) za III kwartał - do 15 września;
4) za IV kwartał - do 15 listopada.
§ 2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na
terenie Gminy Solina, zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi raz na kwartał w następujących terminach:
1) za I kwartał - do 15 marca;
2) za II kwartał - do 15 maja;
3) za III kwartał - do 15 września;
4) za IV kwartał - do 15 listopada.
§ 3. W przypadku opłaty wskazanej w § 1 i 2 dopuszcza się dokonanie opłaty z góry za kilka miesięcy, lub za
cały rok.
§ 4. Opłatę ryczałtową za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się bez wezwania raz w roku
w terminie do 30 czerwca każdego roku, z góry za rok, którego opłata dotyczy.
§ 5. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Solina nr
91 8642 1012 2003 1206 0654 0001 lub u właściwego inkasenta.
2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inkasentów określają odrębne uchwały.
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina.
2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/412/13 Rady Gminy Solina z dnia 20 marca 2013 r., w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1722) zmieniona uchwałą Nr L/495/13 z dnia 29
listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 4319) oraz uchwałą Nr XI/106/15 z dnia 12
czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1999).
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3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r., z tym, że § 2 wchodzi w życie z dniem 1
kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Mariusz Kaliniewicz

Id: 36B8E78C-B921-4848-B392-AF25740EE572. Podpisany

Strona 2

