
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/132/2012 

RADY GMINY TOKARNIA 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

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

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), Rada Gminy Tokarnia uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w Gminie Tokarnia są 

zobowiązani do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanej dalej „opłatą” ustaloną 

zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Tokarnia.  

§ 2. Ustala się dwumiesięczną częstotliwość oraz następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe:  

1) za okres od 1 stycznia do ostatniego dnia lutego  - do dnia 12 lutego  

2) za okres od 1 marca do 30 kwietnia    - do dnia 12 kwietnia  

3) za okres od 1 maja do 30 czerwca    - do dnia 12 czerwca  

4) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia    - do dnia 12 sierpnia  

5) za okres od 1 września do 31 października   - do dnia 12 października  

6) za okres od 1 listopada do 31 grudnia   - do dnia 12 grudnia  

§ 3. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Tokarnia bądź na 

rachunek bankowe Urzędu Gminy Tokarnia.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tokarnia.  

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

Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Filipek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 lutego 2013 r.

Poz. 1304
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