
 

 

UCHWAŁA NR XX/126/16 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 12 lipca 2016 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Określa się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest z góry, bez 

uprzedniego wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: 

1) za I kwartał do 31 stycznia każdego roku; 

2) za II kwartał do 30 kwietnia każdego roku; 

3) za III kwartał do 31 lipca każdego roku; 

4) za IV kwartał do 31 października każdego roku. 

2. Określa się, że ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości,  

na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jedynie przez część roku uiszczana jest z góry za cały rok, bez wcześniejszego wezwania,  

w terminie do dnia 31 października każdego roku. 

3. Wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określa odrębna uchwała. 

§ 2.1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą na rachunek bankowy Gminy Jemielnica lub w kasie 

Urzędu Gminy Jemielnica. 

2. Numer rachunku bankowego podany zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 143). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Antoni Drzyzga 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 lipca 2016 r.

Poz. 1631
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