
UCHWAŁA NR 95/XXXVIII/2017
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łącko

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r, poz. 446 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał przed dniem 30 sierpnia danego roku, 
z zastrzeżeniem ust. 2, właściciele domków letniskowych, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku 
zobowiązani są wnosić bez wezwania ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za dany rok, która jest płatna w łącznej wysokości za cały rok, z góry w terminie do 25 września 
danego roku.

2. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał po terminie określonym w ust. 1 lub nastąpiła 
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości ryczałtowej opłaty, opłatę za dany rok 
kalendarzowy należy uiścić z góry w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty lub nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia jej wysokości.

§ 2. Wysokość stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1, określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. Należność z tytułu ryczałtowej opłaty winna być regulowana wpłatą w kasie Urzędu Gminy 
Łącko lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych oraz w instytucji płatniczej.

2. Godziny otwarcia kasy i numer rachunku bankowego zostaną podane do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała-Gawełek
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