
 

 

UCHWAŁA

 NR XXIII/152/2012 

RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

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

czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-

Luborzyca uchwala, co następuje:  

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 

nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w terminach:  

1) za styczeń, luty i marzec – do dnia 15 marca danego roku,  

2) za kwiecień, maj i czerwiec – do dnia 15 maja danego roku,  

3) za lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia 15 września danego roku,  

4) za październik, listopad i grudzień – do dnia 15 listopada danego roku.  

2. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z większą częstotliwością, 

w okresach miesięcznych - do 15 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona.  

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września2013 r. i obejmuje 

okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

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

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana.  

§ 2. Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kocmyrzów - 

Luborzyca lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.  

§ 3. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 

określa odrębna uchwała.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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Kraków, dnia 9 stycznia 2013 r.
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§ 5.  

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.  

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  

mgr Małgorzata Doniec 
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