
 

 

UCHWAŁA NR 121/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

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

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6l ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości 

zamieszkałych, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się raz na kwartał, w terminach: 

1) do dnia 28 lutego za I kwartał każdego roku, 

2) do dnia 31 maja za II kwartał każdego roku, 

3) do dnia 31 sierpnia za III kwartał każdego roku, 

4) do dnia 30 listopada za IV kwartał każdego roku. 

2. Opłata będzie uiszczana z dołu za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału, natomiast za trzeci miesiąc 

każdego kwartału z góry. 

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek lub przelewem na rachunek 

bankowy gminy prowadzony przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek. Nr konta: 06 8404 

0006 2107 0014 4964 0076. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 38/15 Rady Gminy Opatówek Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 r. 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

(-) mgr inż. Paweł Bąkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 r.

Poz. 10823
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