
 

 

UCHWAŁA NR XIV/115/2020 

RADY GMINY TUSZÓW NARODOWY 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania w poniższych terminach: 

1) za miesiąc styczeń, luty 2020 roku – do dnia 25 marca 2020 roku; 

2) od marca 2020 roku za dany miesiąc kalendarzowy – do 25 dnia tego miesiąca. 

§ 2.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za następujące miesiące: 

1) styczeń, luty 2020 roku – uiszcza się z dołu; 

2) od marca 2020 roku – każdy miesiąc kalendarzowy – uiszcza się z góry. 

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przelewem, gotówką, kartą płatniczą na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Tuszów 

Narodowy. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Tuszów 

Narodowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Waldemar Maziarz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2020 r.
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