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z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie telminu! częstot|iwości i trybu uiszczenia opłatza gospodarowanie odpadami komunalnymi na
tereni€ cniny Mietkórv.

Na podstawię ar!' 'ł0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca ]990 r. o samoŹądzi€ gminnym (Dz.U' z 2013 r.. poz. 594 ze
zm.) oraz art.6l us|. ] ustawy z dnia ]3 wlześnia 1996 r. o utrzynaniu polządku i cuyslości W gminach (Dz'U'
z2013 r. '  paz.1399 zę zm.) uchwala Się'  co następujeI

$ 1. Ustala się częstotliwość lYnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadani komrrna1nyrrri dla nieruchoności
Zamieszkalych i niezamjeszkałych l raz na kwartał.

s 2. Ustala sję tennin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dIa nieruchomości' na
klórych znajdują się donki letniskowe i jnnych nieruchomości wykorrysry wanych na cele rekeacyjno-
[ypoczynkowe opłata roczna pła|na Z góry do 15 marca.

s3. Ustaia się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadani komunalnymi dla
wszystkich nieluchomości o których mo1va w $ 1:

l) do dnia 15 rnarca za pielwszy lŚ'ańał, pźy czy|n za miesiĄc sryczeli i luty opłatę liszcza się z dołn aza
maźec z góry,

2) do dnia 15 czerlvca za drugi kwartał, przy czyrn za miesiąc Ir\viecień i maj opłatę rriszcza się z dofu aza
cfer.'Ylec z gÓry,

3)do dnia 15 września za trzeci k\'artał. przy czym za miesiąc lipiec i sierp;eń opłatę uiszcfa się zdołx aza
wrzesień zgóry,

4) do dnia 15 grudnia za czwal1y kwartał! plzy czym za miesiąc paźdfiernik i listopad opłatę uiszcza się z dofu
a za grudzięń z góry'

s 4. opłaty za gospodalowanię odpadami komunalnyni nalezy wnosić przelewem na konto Gminy Mietków
z tytułem wpłaty: ''opłata za gospodarowanie odpadami.., w terminach określo nych w $ 2 i 3'

$ 5. Traci moc uchwała Nr xx|v l1z3l2012 Rady Gnliny Mietków zdnia 20 grudnia 2012r. w sprawie
|erminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tęrenię Gminy
Mietków (Dz.Urz'Woj'Doln. z 20] 3 r'' poz. ]220). zmieniona uchwalą nr Xxvl/l31/2013 Rady Gminy Mietków
zdnja 28 styczn;a 201j r. (Dz'Urz'woj.Do1n' poz. 1221). uch\ł'ałą nr xxxv/185/20l3 Rady Gminy Mietków
zdnia 251ipca 2013r' (Dz'Urz.woj'Doln. poz. a575), uchwalą nr XXXVIII/194/20I3 Rady Gminy Mietków
zdnia |,7 paźdz| njka 2013 r' (Dz.Urz.Woj'Doln. poz. 5'169)' ucbwałąNr xLIy/244/20|4 Raóy Gminy Mietków
z dnia T lutego 2014 r. (Dz.Urz.woj.Doln. poz. 88s).

s 6' wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Mie&ów.

s 7. Uchlva]a wchodzi w zycie po up}jwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzierrniku Urzędortym WojewódŹwa
Do]noś]ąskiego' z mocą obowiązuj ącą od l lutego 20 1 5 r.
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