
UCHWAŁA NR IV/34/2016
RADY GMINY JAROSŁAW

z dnia 27 maja 2016 r.

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

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2016, poz. 446); Rada Gminy Jarosław uchwala:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej 
„opłatą", uiszcza się nie rzadziej niż raz na kwartał, w następujących terminach:

1) do dnia 15 marca danego roku za I kwartał  /styczeń, luty, marzec/,

2) do dnia 15 maja danego roku  za II kwartał  /kwiecień, maj, czerwiec/,

3) do dnia 15 września danego roku za III kwartał  /lipiec, sierpień, wrzesień/,

4) do dnia 15 listopada danego roku za IV kwartał  /październik , listopad, grudzień/.

2. Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za następujące miesiące:

1) styczeń, luty, kwiecień , lipiec, sierpień , październik- uiszcza sie z dołu,

2) marzec,maj, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień- uiszcza się z góry.

§ 2. 1. Zarządza się na terenie gminy  pobór opłaty w drodze inkasa.

2. Inkasentami dla danych sołectw są właściwi sołtysi.

3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie procentowo tj. 4% w stosunku do sumy zainkasowanych kwot.

§ 3. Dopuszcza się uiszczenie oplaty gotówką w kasie Urzędu Gminy Jarosław albo przelewem na rachunek 
bankowy Gminy Jarosław.

§ 4. Traci moc Uchwala Nr III//27/2013 Rady Gminy Jarosław z dnia 13 marca 2013r w sprawie ustalenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaroslaw.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązująca od 01 lipca 2016r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jarosław

Antoni Gwóźdź
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