
UCHWAŁA NR XII/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Grybowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Grybowie uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, położonych na terenie Miasta Grybowa wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez 
wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, z dołu, w następujących terminach:

1) za I kwartał do 15 marca,

3) za II kwartał do 15 czerwca,

4) za III kwartał do 15 września,

5) za IV kwartał do 15 grudnia.

2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się wyłącznie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, wnoszona będzie za rok z dołu do 15 grudnia za 
dany rok.

3. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obliczają 
samodzielnie w deklaracji, której wzór określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Grybowie.

§ 2. 

1. Opłatę o której mowa w §1 uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie ul. Rynek 12, 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grybowie albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Grybowie zawierający dodatkowo indywidualny numer uiszczającego opłatę.

2. Numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 nadawany jest indywidualnie każdemu 
właścicielowi nieruchomości składającemu deklarację dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 3. 

Traci moc uchwała NR XXXIII/201/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013 r. 
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na ternie Miasta Grybowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 23 października 2013 r. poz. 
6154).

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybowa.
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§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie

Józef Góra
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