
UCHWAŁA  Nr XXIX/157/16 

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

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

komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446 ze zm.1)) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.2)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych biorąc pod uwagę warunki miejscowe: 

1) do dnia 15 marca każdego roku - za styczeń i luty z dołu, za marzec z góry; 

2) do dnia 15 czerwca każdego roku - za kwiecień i maj z dołu, za czerwiec z góry; 

3) do dnia 15 września każdego roku - za lipiec i sierpień z dołu, za wrzesień z góry; 

4) do dnia 15 listopada każdego roku - za październik z dołu, za listopad i grudzień z góry. 

§ 2. Opłata, o której mowa w §1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Strzeleczki lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą dokonywać opłaty za 

gospodarowanie odpadami w formie inkaso. 

§ 4. Wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzenia określa odrębna uchwała. 

§ 5. Wysokość opłat, o których mowa w §1 określa odrębna uchwała. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  

 

                                                      
1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1250. 
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