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a) zastyczeh,luty

b) zamarzec, kwiecieri

c) za maj, czerwiec

d) za lipiec, sierpieri

e) za w rzesien, p a1dziernik

f) za listopad, grudziefr

- do dnia 10 marca danego roku,

- do dnia 10 maja danego roku,

- do dnia 10 lipca danego roku,

- do dnia 10 wrzeSnia danego roku,

- do dnia 10 listopada danego roku,

- do dnia 27 grudnia danego roku.

@6111,61.
w sprawie okre5lenia terminu, czgstotliwo5ci i trybu uiszczania oplafy 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 samorzqdzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.z20I3t., poz. 5942e zm.), art,6l ustawy zdnia 13 wrzeSnia 1996r. outrzymaniu czysto$ci
iporz4dku wgminach (tekst jednolity Dz.tJ.z20l3t., poz. 1399ze zm.), Rada Gminy tr4cko uchwaia, co
nastgpuje:

$1.
Optaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi nalehne za nastgpuj4ce miesi4ce, uiszczane bgd1 raz na

dwa rniesi4ceptzez wlaScicieli zamieszkalych nieruchomo6ci, w nastgpujqcych terminach:

$2.
1. Optatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sig got6wk4 w kasie Urzgdu Gmirty;i.{+ tr 4ektr;

33-390 tr 4cko 445lub przelewem na rachunek bankowy urzgdu Gminy N-4cko.

2. Oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sig z dolu. 
i

$3.
Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy tr-1cko.

$4.
Z dniem 1 sierpnia 2015 r. traci wazno6i:

- uchwala Nr 98/XXXVl20l3 Rady Gminy N,1cko z dnia 26listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr
6/XXVU2013 Rady Gminy tr'1cko z dnra22 stycznia 2013 r. w sprawie okre$lenia terminu, czgstotiiwo$ci i irybu
uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ,, ..,: ;, {J;j.i:;

-uchwala Nr 6/XXVI/2013 Rady Gminy tr4cko zdnia 2}stycznia 2013r. wsprawie okreflenia terminu,
czgstotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunainymi.
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$s.
Uchwala wchodzi wLycie po uplywie 14dni od daty ogloszenia wDzienniku Urzgdowym Wojewodztwa

Malopolskiego, z mocq obowi4zuj4c4 od dnia 1 sierpnia 2015 r.

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Bern adetta W4chala-Gawelek
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