
 
UCHWAŁA Nr XXVI/336/16 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 
z dnia 29 listopada 2016 r. 

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

odpadami komunalnymi. 

 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 

6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  

 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy uiszczają w terminach: 

1) za miesiąc styczeń do 15 marca - opłata z dołu, 

2) za miesiąc luty do 15 marca - opłata z dołu, 

3) za miesiąc marzec do 15 marca - opłata z góry, 

4) za miesiąc kwiecień do 15 maja - opłata z dołu, 

5) za miesiąc maj do 15 maja - opłata z góry, 

6) za miesiąc czerwiec do 15 maja - opłata z góry, 

7) za miesiąc lipiec do 15 września - opłata z dołu, 

8) za miesiąc sierpień do 15 września - opłata z dołu, 

9) za miesiąc wrzesień do 15 września - opłata z góry, 

10) za miesiąc październik do 15 listopada - opłata z dołu, 

11) za miesiąc listopad do 15 listopada - opłata z góry, 

12) za miesiąc grudzień do 15 listopada - opłata z góry. 
 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania 

przelewem na rachunek bankowy Gminy Ustrzyki Dolne nr 50 86210007 20010012 

33470001, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 lub u 

inkasentów wyznaczonych odrębną uchwałą. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. 

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.  
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