
 

 

UCHWAŁA NR XVI/82/2016 

RADY GMINY CISNA 

z dnia 13 lipca 2016 r. 

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

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Cisnej 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej  

i niezamieszkałej uiszcza się raz na kwartał z góry bez wezwania w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,  

15 września i 15 listopada. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania 

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy 

nr 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/125/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2013r. poz. 2581). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Cisna 

 

 

Mirosław Nadolny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 2804
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