
 

 

UCHWAŁA NR VIII/77/15 

RADY GMINY GORLICE 

z dnia 17 czerwca 2015 roku 

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

komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.6l ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1399 z późn.zm.) oraz art.3 pkt 3 lit.c,art.9 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r.poz.613) Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zwaną dalej 

„opłatą”, uiszcza się w czterech ratach w terminie do dnia: 

1) 15 marca za miesiące: styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry, 

2) 15 maja za miesiące: kwiecień z dołu, maj z góry, czerwiec z góry, 

3) 15 września za miesiące: lipiec z dołu, sierpień z dołu, wrzesień z góry 

4) 15 listopada za miesiące: październik z dołu, listopad z góry, grudzień z góry. 

§ 2. Opłatę uiszcza się inkasentom, gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty wyznacza się: 

1) Pana Juliana Necio- dla sołectwa Bielanka 

2) Pana Piotra Ostrowskiego – dla sołectwa Bystra 

3) Panią Annę Szymczyk – dla sołectwa Dominikowice 

4) Panią Wandę Kalisz – dla sołectwa Klęczany 

5) Pana Andrzeja Skowronka – dla sołectwa Kobylanka 

6) Panią Elżbietę Żegleń – dla sołectwa Kwiatonowice 

7) Pana Wacława Gubałę – dla sołectwa Ropica Polska 

8) Panią Leokadię Bambrowicz – dla sołectwa Stróżówka 

9) Pana Tadeusza Górskiego – dla sołectwa Szymbark 

10) Panią Teresę Pyrcioch – dla sołectwa Zagórzany 

3. Dla inkasentów wymienionych w ust.2 ustala się wynagrodzenie w wysokości 1% 

od pobranej opłaty. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorlice. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/162/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012 r. 

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

komunalnymi. 

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

Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Aleksander Kalisz 
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