
 

 

UCHWAŁA NR V/36/19 

RADY GMINY POWIDZ 

z dnia 13 marca 2019 r. 

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

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze 

zm.) Rada Gminy Powidz uchwala co następuje: 

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Powidz z zastrzeżeniem § 2 zobowiązani są 

uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania do 10 każdego miesiąca 

kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Powidz - BANK SPÓŁDZIELCZY W WITKOWIE: 

85 8538 0002 0000 0688 2000 0010. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani 

się wnosić ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania z góry na podany 

w § 1 numer konta bankowego w terminie do 10 lipca danego roku kalendarzowego. 

2. Wysokość stawek opłat, o których mowa w §1 i w § 2 ust. 1 określają odrębne uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/46/15 Rady Gminy Powidz z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp 

z 2015 r. poz. 3380, poz. 4106, z 2016 poz. 646). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Powidz 

(-) Filip Muszyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 marca 2019 r.

Poz. 2948
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