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UCHWAŁA NR XI/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 131, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593;
z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należne za następujące miesiące, uiszczane będą
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w łącznej wysokości w poniższych
terminach:
1) do dnia 15 lutego za styczeń z dołu i za luty z góry;
2) do dnia 15 kwietnia za marzec z dołu i za kwiecień z góry;
3) do dnia 15 czerwca za maj z dołu i za czerwiec z góry;
4) do dnia 15 sierpnia za lipiec z dołu i za sierpień z góry;
5) do dnia 15 października za wrzesień z dołu i za październik z góry;
6) do dnia 15 grudnia za listopad z dołu i za grudzień z góry.
2. Właściciele domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, które wykorzystywane są jedynie przez część roku, zobowiązani są uiszczać ryczałtową
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe płatną do 30 kwietnia za dany rok.
§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy Gminy Paczków
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/190/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 1884

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

