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RADY GMIIIYżEI,AzKÓw
z dnia28grudnia2012r'
w sprawieustaleniaterminu,częstotliw"*il#::,:fr:zenia

odpadami
opłatyz' gośpodarowanie

(tj. Dz. U.
i porządkuw grrrinach
1996r' o utzymaniuczystości
art.6l ustawyz dnia13września
Na podstawie
i art' 40 ust. lustawy z dnia 8 marca1990r.
z2012r., poz.391z pe,a. znj.-oiŁ "'r is '.r 2pkt^1ś
uchwala,co
ml'),RadaGminyŻ.e|azk6w
gminnym(D,.U.';;oa. Ń. la2, poz.1591z pćlźn.
o samorządzie
następuJe:

odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli
s 1. l. Miesięc Tn opŁatl za gospodarowanie
i osoby posiadające
-inne oraz jednostki organizacyjne
nieruchomości(wspołrviaqcicieli, uzytkownikÓw wiecrysvch
podmioty władające nieruchomością)zg6ry bez
nieruchomośćw zaIządzie lub uzytkowaniu, atakie
i za dwamiesiącekalendarzowe'w terminach:
wezwania,w łącznejwysokośc
1) zastyczerii luĘ do 10 lutego danegoroku,
2) zamarzec i kwiecieri do 10 kwietnia danegoroku,
3) zamaj i czenryiecdo 10 czerwcadanego roku'
4) lipiec i sierpierido 10 sierpniadanegoroku'
roku,
5) wrzesi eftipuidziernikdo 10 ptidziemika danego
6) listopad i grudzieri do l0 grudnia danego roku'
do
10 sierpnia20|3r. i obejmujeokres od 1 lipca 2013r'
2. Termin wniesienia pierws zej opłaĘuptywa w dniu
zgodnie Z ust.1.
31 sierpnia 2013r, podobnienastępnemiesiąceroku
odrębnauchwała.
3. WysokośćopłaĘ,o ktÓrej mowa w ust. 1 określa
lub przelewem na nr rachunek
w 1 uiszcza 'ię T kasie Urzędu Gminy Że|azkÓw
z dopiskiem
$ 2. opłatę o ktÓrej mowa $
podając adres nieruchomości'na ktÓrej powstaĘ odpady,
bankowy Urzędu Gminy Że|azkÓw w Ęrtule

- opłataza odbiÓr odpadÓw'

się WÓjtowi Gminy Ze|azkÓw.
$ 3. WykorranieuchwĄ powierza
Urzędowym
po uptywie 14 dni od dnia jej ogłoszerriaw Dzienniku
$ 4. Uchwała wchodi w żfcie
WoiewÓdztwaWielkopolskiego'
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w sprawie ustalenia terminu, częrtofliwoóct t bybu uiczczenia opłrty ze gorpodrrowrńe
komunalnymi
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Na podstawiefit 6c ustawy z dnia 13 września196r. o utrzymaniuczystościi porządkuw crninach(tj. DzU.
z2o1?.r., poz. 39| zpofu. 2m.) gminy są zobouligane <lozorganizowaniaodbieraniaodpadów komunalnyc'hod
właśoicielinieruohomoóci' na kóryc'h ł"mieszkująmiesz|rńoy' W oelu wywiryania Ę z uovryohobolviąlkóu'
Rada Gminy fr;llańKó,,]zgcdnie ztt' 6l ustawy z dnia 13 wfześnia1996r. o rrtrzymaniuczystośoii pora$u
w Erninach (tj. Dz.U. z2o12t., poz. 39| zpćlfu" zm.) po<lejmujeuchwdę o trybie uiszczania opłatpowinna
oraz Ęb uiszcz^,,iaofuy.
określaótermini częstotliwośó
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