
UCHWAŁA NR XV/77/2016
RADY GMINY OSIEK

z dnia 26 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 6l  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek uiszcza się z 
góry bez uprzedniego wezwania za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

a) za okres od 1 stycznia do 28 lutego – do dnia 25 stycznia,

b) za okres od 1 marca do 30 kwietnia – do dnia 25 marca,

c) za okres od 1 maja do 30 czerwca – do dnia 25 maja,

d) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – do dnia 25 lipca,

e) za okres od 1 września do 31 października – do dnia 25 września,

f) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – do dnia 25 listopada, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania 
za każdy rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą ratę w terminie do dnia 25 kwietnia, a drugą do 
dnia 25 sierpnia danego roku, którego obowiązek opłaty dotyczy.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osiek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
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