
 

 

UCHWAŁA NR XVI/136/16 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 19 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016r.,poz 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6 c ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej 

dalej opłatą raz na kwartał bez wezwania w terminie do końca drugiego miesiąca każdego kwartału danego 

roku: 

a) do 28 lutego za okres 1 stycznia-31 marca (styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry) 

b) do 31 maja za okres 1 kwiecień-30 czerwiec (kwiecień z dołu, maj z dołu, czerwiec z góry) 

c) do 31 sierpnia za okres 1 lipiec- 30 wrzesień (lipiec z dołu, sierpień z dołu, wrzesień z góry) 

d) do 30 listopada za okres 1 październik -31 grudzień (październik z dołu, listopad z dołu, grudzień z góry) 

2. Opłatę uiszcza się  gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Radomyślu 

Wielkim. 

§ 2. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich właściciele opłacają z dołu w terminie 

do 31 grudnia każdego roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 14 marca 2013r. 

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

komunalnymi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  
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