
UCHWAŁA NR XXXVIII/412/13
RADY GMINY SOLINA

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na 
terenie nieruchomości 

Na podstawie Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), 

Rada Gminy Solina 
uchwala: 

§ 1. 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na 
danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec oraz za każdy miesiąc od nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. 

2. Wysokość opłaty określa deklaracja na podstawie odrębnej uchwały. 

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości lub 
użytkowników, bez wezwania, raz na kwartał w terminach: 

1) za I kwartał – do 15 marca danego roku, 

2) za II kwartał – do 15 maja danego roku, 

3) za III kwartał – do 15 września danego roku, 

4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku. 

2. Wyżej wymienione opłaty można wnosić z góry w terminach: 

1) za cały rok – do 15 marca danego roku, 

2) za I półrocze do 15 marca danego roku, 

3) za II półrocze do 15 września danego roku. 

3. Termin wnoszenia opłaty za 2013rok: 

1) za III kwartał do 15 września 2013r. 

2) za IV kwartał do 15 listopada 2013r. 

3) dopuszcza się wnoszenie opłaty za II półrocze do 15 września 2013r. 

§ 3. 1. Opłaty za odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy 
Solina przelewem, z dopiskiem „opłata za odpady”, lub też bezpośrednio u inkasentów gotówką. 

2. Inkasentami opłat za odbiór odpadów ustala sie sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. 

3. Pobrane kwoty opłat za odbiór odpadów Inkasent przekazuje na konto gminy w terminie do 3 dni. 

4. Określa się wysokość wynagrodzenia Inkasentów za pobór opłat w wysokości 6% zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY 

Artur Adamczyk
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