
 

 

   UCHWAŁA Nr V/59/2015 

RADY GMINY SĘKOWA 
Z DNIA 12 czerwca 2015 r. 

  

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

Na podstawie art.6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z poźn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są z góry, kwartalnie 

w następujących terminach : 

1) za I kwartał - do 15 marca, z tym, że za miesiąc styczeń i luty – z dołu, a za miesiąc marzec – 

z góry; 

2) za II kwartał - do 15 maja, z tym, że za miesiąc kwiecień – z dołu, a za miesiąc maj i czerwiec - 

z góry; 

3) za III kwartał – do 15 września, z tym, że za miesiąc lipiec i sierpień z dołu, a za miesiąc wrzesień z góry; 

4) za IV kwartał – do 15 listopada, z tym, że za miesiąc październik z dołu, a za miesiąc listopad 

i grudzień z góry. 

§ 2. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należna od właścicieli nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest przez właścicieli, bez wezwania, z góry, raz na rok, w terminie do 

dnia 15 listopada każdego roku, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Sękowa 

lub przelewem na rachunek bankowy lub u inkasenta 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Sękowa nr XVII/210/2012 z dnia 27 listopada 2012r., uchwała Rady 

Gminy Sękowa nr XXII/301/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r., uchwała Rady Gminy Sękowa 

nr IV/50/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. 

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

Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa 

Maria Wyżkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 3858


		2015-06-30T14:49:45+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




