
 

 

UCHWAŁA

 NR VI/169/2013 

RADY GMINY PAŁECZNICA 

z dnia 29 maja 2013 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Nr 391 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy  

Pałecznicy uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się za każdy miesiąc , płacąc raz na 

kwartał w terminach do dnia:15 marca(za styczeń, luty, marzec); 15 maja (za kwiecień, maj, czerwiec); 

15 września (za lipiec, sierpień, wrzesień) 15 listopada (za październik, listopad, grudzień) 

2.  Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

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.  

4.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest:  

- w kasie BS Proszowice oddział w Racławicach punkt  kasowy w Pałecznicy  

- przelewem na rachunek:  Bank Spółdzielczy Proszowice O/Racławice 04 85970001 0020 0200 0055 0003 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/140/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31.01.2013 r w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Pałecznica.  

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica 

Grzegorz Wądek 
 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 3954
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