
UCHWAŁA NR XXXII/81/2012
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Cieszanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 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. Nr 
152, poz. 897) 

Rada Miejska w Cieszanowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi raz na kwartał bez wezwania w terminie do dnia:  15 marca, 15 czerwca, 15 września, 
15 grudnia. 

2. Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty z góry, za pełen okres rozliczeniowy, wynoszący maksymalnie 
1 rok. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości gotówką w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Nr 09 9101 1042 2004 4400 0039 0001. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej w Cieszanowie. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXXI/73/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie miasta i gminy Cieszanów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Cieszanowie 

mgr Stanisława Chomyszyn
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