
 

 

UCHWAŁA NR XI/220/15 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

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

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 poz. 1072), art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm. poz. 1593; z 2015 r. 

poz. 87, poz. 122) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości uiszcza 

się z dołu w łącznej wysokości za dwa kolejne miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po upływie okresu dwumiesięcznego, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty, 

za wyjątkiem opłat za miesiące listopad i grudzień, które uiszcza się w łącznej wysokości za dwa miesiące, 

w terminie do 15 grudnia danego roku, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasach Urzędu Miasta Krosna przy 

ulicach: Lwowskiej 28a, Staszica 2, przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasto Krosno lub w przypadku 

osób zamieszkujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno, w drodze 

inkasa. 

3. Termin płatności pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasenta określa 

odrębna uchwała Rady Miasta Krosna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXVIII/741/13 Rady Miasta Krosna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie 

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

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Krosna 

 

                Zbigniew Kubit 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2149
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