
Uchwała Nr XIV/66/2016 

Rady Gminy Łaziska  

z dnia 10 lutego 2016r. 

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz 

art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) Rada 

Gminy Łaziska uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się, że właściciele nieruchomości uiszczają opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie – bez wezwania 

- z dołu, w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału, za który 

istniał obowiązek ponoszenia opłaty, tj. 

1) do 15 marca za I kwartał obejmujący miesiące: styczeń, luty i 

marzec, 

2) do 15 czerwca za II kwartał obejmujący miesiące: kwiecień, maj i 

czerwiec, 

3) do 15 września za III kwartał obejmujący miesiące: lipiec, sierpień 

i wrzesień, 

4) do 15 grudnia za IV kwartał obejmujący miesiące: październik, 

listopad i grudzień. 

3. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez 

część roku ich właściciele opłacają z góry w terminie do 30 kwietnia 

roku, którego opłata dotyczy. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest: 

1) gotówką w kasie Urzędu Gminy Łaziska albo 

2) u inkasenta, albo  



3) na rachunek bankowy Gminy Łaziska Nr 02 8734 0008 0030 1036 

2000 0010 w banku, placówce pocztowej, spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-rozliczeniowej lub w biurze usług płatniczych. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska 

 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXI/151/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 12 

marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1843). 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 


