
 

 

UCHWAŁA NR 49/X/2015 

RADY GMINY ŁĄCKO 

z dnia 3 lipca 2015 roku 

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

komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Łącko uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne za następujące miesiące, uiszczane będą raz 

na dwa miesiące przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, w następujących terminach: 

a) za styczeń, luty    - do dnia 10 marca danego roku, 

b) za marzec, kwiecień    - do dnia 10 maja danego roku, 

c) za maj, czerwiec    - do dnia 10 lipca danego roku, 

d) za lipiec, sierpień    - do dnia 10 września danego roku, 

e) za wrzesień, październik   - do dnia 10 listopada danego roku, 

f) za listopad, grudzień    - do dnia 27 grudnia danego roku. 

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy 

w Łącku, 33-390 Łącko 445 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 

§ 4. Z dniem 1 sierpnia 2015 r. traci ważność: 

- uchwała Nr 98/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr 6/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

- uchwała Nr 6/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2015 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Bernadetta Wąchała-Gawełek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 4393
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