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UCHWAŁA NR XXV/149/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 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 samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), Rada Miejska w Wołowie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczana będzie raz na kwartał (w łącznej
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe) przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – z dołu,
w następujących w terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 15 września danego roku,
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
2. Opłata za podstawienie pojemnika/kontenera określona w uchwale w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, uiszczana będzie w terminach wskazanych w ust. 1.
3. Opłaty za usługi dodatkowe inne niż wymienione w ust. 2, wykonaną przez uprawnionego
przedsiębiorcę, wnoszone będą w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi.
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należna od właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana będzie:
1) w terminie do dnia 31 lipca każdego roku – za rok bieżący,
2) w terminie do dnia 15 grudnia danego roku – w razie powstania obowiązku uiszczenia opłaty w trakcie
roku.
§ 2. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Gminy Wołów, ustalony indywidualnie
dla każdego właściciela nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.
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§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/241/2012 Rady Miejskiej
w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie:
J. Dziarski

