
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/116/12 

RADY GMINY RAKSZAWA 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

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

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

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.391) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 62, poz. 718 ze zm.)oraz art. 4 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze 

zm.) 

Rada Gminy Rakszawa  

uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się następującą częstotliwość, termin i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się za każdy miesiąc; 

2) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc, w którym powstał obowiązek zapłaty 

dokonuje się w terminie nie później jak do 15 dnia następnego miesiąca, dopuszcza się dokonanie opłaty 

za kilka kwartałów z góry lub za cały rok; 

3) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:  

a )  w kasie Urzędu Gminy Rakszawa, 37-111 Rakszawa 506; 

b)  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy. 

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej wykonaniem Komisji 

Gospodarczej. 

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

Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013r. 

  Przewodniczący  

Rady Gminy w Rakszawie  

 

Marzena Janas-Piwińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 grudnia 2012 r.

Poz. 3319
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