
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/412/2018 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczące nieruchomości 

zamieszkałych uiszcza się co dwa miesiące, z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po okresie 

dwóch miesięcy, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszcza się, z dołu, w następujących terminach za 

miesiące poprzedzające: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. 

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się, z góry, do 15 marca za dany rok. 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania na indywidualny 

rachunek bankowy właściciela nieruchomości lub na rachunek bankowy Gminy Wronki nr BS Wronki  

31 8961 0002 0000 0000 0752 0009. 

5. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą 

Rady Miasta i Gminy Wronki, którą składa Burmistrzowi Miasta i Gminy w ustalonym terminie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki nr XXXIX/314/2017 z dnia 28 września 2017 roku 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Śniegowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 czerwca 2018 r.

Poz. 4804
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