
 

 

UCHWAŁA NR 259/18 

RADY GMINY RZGÓW 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

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

na terenie Gminy Rzgów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz  art. 6l ustawy z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) Rada Gminy Rzgów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzgów zobowiązani są bez wezwania wnosić 

kwartalnie  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w następujących terminach: do 31 marca za 

I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 15 grudnia za IV kwartał każdego 

roku. 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące : 

1) styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień- wnoszona jest z dołu 

2) październik, listopad, grudzień - wnoszona jest z góry 

§ 3. Opłatę o której mowa w § 1 uchwały uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Rzgów, bądź na 

rachunek bankowy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów. 

§ 5. Traci moc uchwała nr 46/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   na terenie Gminy Rzgów 

( Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 31 lipca 2015 r., poz. 4764) 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Roman Jakubowicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 lipca 2018 r.

Poz. 5505
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