
 

 

UCHWAŁA NR XV/101/19 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 15 listopada 2019 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych  

oraz nieruchomości niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych uiszcza się bez wezwania z góry, 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, tylko przez część 

roku uiszcza się bez wezwania, z góry za rok, w terminie do 31 marca każdego roku, którego obowiązek 

ponoszenia opłaty dotyczy. 

3. W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstanie 

po terminie określonym w ust. 1 i 2, opłatę tę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 i 2 określa 

odrębna uchwała. 

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski lub przelewem na indywidualny numer konta, na rachunek bankowy Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 18 maja 2016 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2709). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

D. Kobiałka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 6766
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