
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/276/2016 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

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

Na podstawie art. 6 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: 

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Jasła zobowiązani są do uiszczenia na rzecz 

Miasta Jasła miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie: 

1. Raz na kwartał, w przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej wykorzystywanych wyłącznie 

na cele mieszkalne, w terminie do: 

1) 15 lutego - za miesiąc styczeń i luty z dołu oraz za miesiąc marzec z góry; 

2) 15 maja - za miesiąc kwiecień i maj z dołu oraz za miesiąc czerwiec z góry; 

3) 15 sierpnia - za miesiąc lipiec i sierpień z dołu oraz za miesiąc wrzesień z góry; 

4) 15 listopada - za miesiąc październik i listopad z dołu oraz za miesiąc grudzień z góry. 

2. Raz na miesiąc z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w pozostałych 

przypadkach. 

3. W przypadku, gdy obowiązek uiszczenia opłaty powstał w danym kwartale po upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 1, opłatę należy uiścić nie później niż w następnym kwartalnym terminie płatności 

tj. nie później niż razem z opłatą za następny kwartał. 

4. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

po terminie płatności określonym w ust. 1, należne kwoty dopłat należy uiścić nie później niż w kolejnym 

kwartalnym terminie płatności tj. nie później niż razem z opłatą za następny kwartał. 

§ 3. Opłata może być wnoszona na rachunek bankowy Miasta Jasła przelewem lub gotówką w kasie Urzędu 

Miasta w Jaśle. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/374/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 marca 2013 r. ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 22 marca 2013 r. pod poz. 1454. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 
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