
 
 

 

UCHWAŁA NR XLI/320/2013 

Rady Gminy Fredropol 

z dnia 6 maja 2013 r. 

 

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

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),  

 

Rada Gminy Fredropol 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

warunki miejscowe: 

- za I kwartał do 31 stycznia, 

- za II kwartał do 30 kwietnia, 

- za III kwartał do 31 lipca , 

- za IV kwartał do 31 października, 

 

§ 2. 

 

 Termin wniesienia pierwszej opłaty o której mowa w § 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 roku i obejmuje okres od 1 

lipca 2013 do 30 września 2013. 

 

§ 3. 

 

 Ustala się następujący tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

warunki miejscowe: 

- w kasie Urzędu Gminy Fredropol lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Fredropol. 

 

§ 4. 

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała i wynika ona z deklaracji 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych wydanych w przypadku 

niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości bądź złożenia z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości . 

 

§ 5. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała  XXXIV/270/2012 Rady Gminy 

Fredropol  z dnia  28 listopada 2012. r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 7. 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Fredropol  oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Fredropol 

 

 

 

 


