
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI.263.2013 

RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 21 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX.223.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXX.223.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku 

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

komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:  

1) Skreśla się w całości dotychczasową treść § 1 i zastępuje nową o brzmieniu:  

„Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, o których mowa 

w art.2 ust 3 ww ustawy, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za każdy miesiąc, do 15 następnego miesiąca (począwszy od 15 sierpnia 2013 roku za miesiąc lipiec).” 

2) Skreśla się w całości dotychczasową treść § 2 i zastępuje nową o brzmieniu:  

„Pozostali właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, 

zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poniższych terminach:  

- za miesiące styczeń i luty, do końca lutego;  

- za miesiące marzec i kwiecień, do końca kwietnia;  

- za miesiące maj i czerwiec, do końca czerwca;  

- za miesiące lipiec i sierpień, do końca sierpnia;  

- za miesiące wrzesień i październik, do końca października;  

- za miesiące listopad i grudzień, do końca grudnia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach: 

H. Koch 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 3904
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