
 

 

UCHWAŁA

 NR XXI/166/12 

RADY GMINY ROPA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

na terenie Gminy Ropa  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Ropa w terminach wskazanych w § 2 ust. 1-3 

niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

2. Wysokość opłaty określa się w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

której wzór stanowi załącznik do uchwały Nr XXI/164/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

a w przypadku jej niezłożenia albo wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji, w wysokości określonej decyzją wydaną na podstawie art. 6o ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

§ 2.  

1. Opłatę o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych uiszczają 

za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec w terminie: do 15 marca za 

I kwartał, do 15 maja za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15 listopada za IV kwartał.  

2. Opłatę o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

w nich odpady komunalne, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady 

komunalne w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.  

3. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Gorlicach nr 61 8795 0005 

2001 0019 3858 0004 lub w kasie Urzędu Gminy w Ropie  

§ 3.  

1. Właściciel nieruchomości, który w dniu 1 stycznia 2013 r. będzie miał zawartą umowę na odbieranie 

odpadów komunalnych, jest zwolniony od uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy w okresie obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2013 r.  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września dla 

opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 i w dniu 15 sierpnia dla opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysława Smoła 
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