UCHWAŁA NR XII/54/2015
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z 22 października 2015 r.
w

sprawie

określenia terminu, częstotliwości i trybu
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uiszczania

opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§1. 1. Określa się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz
na kwartał, w następujących terminach:
1) do 15 marca, płatne za styczeń, luty, marzec danego roku, z tym, że za styczeń i luty
płatne z dołu, za marzec płatne z góry;
2) do 15 maja, płatne za kwiecień, maj, czerwiec danego roku, z tym, że za kwiecień
płatne z dołu, za maj i czerwiec płatne z góry;
3) do 15 września, płatne za lipiec, sierpień, wrzesień, z tym, że za lipiec i sierpień płatne
z dołu, za wrzesień płatne z góry;
4) do 15 listopada, płatne za październik, listopad, grudzień, z tym, że za październik
płatne z dołu, za listopad i grudzień płatne z góry.
Dopuszcza się również płatność w okresach miesięcznych.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na konto
bankowe Gminy Golina, na indywidualny numer rachunku, przydzielony każdemu
właścicielowi nieruchomości lub w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1,
62-590 Golina.
§2. Traci moc uchwała Nr XLV/185/2013 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia
2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.
§4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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