
UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY TOMICE

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) Rada Gminy Tomice 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, w tym za pierwszy 
i drugi miesiąc opłaty uiszcza się z dołu oraz za trzeci miesiąc z góry, w łącznej wysokości za trzy miesiące 
kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał – do dnia 15 marca danego roku;

2) za II kwartał – do dnia 15 czerwca  danego roku;

3) za III kwartał – do dnia 15 września danego roku;

4) za IV kwartał – do dnia 15 grudnia danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, z tym że za trzeci miesiąc danego 
kwartału w terminach określonych w ust. 1.

§ 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu 
Gminy w Tomicach lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Tomice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4123).

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Adamik
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