
 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/326/22 
RADY GMINY DOBRA 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (jednolity tekst. Dz. U. z  2022r poz. 559,583,1005,1079,1561) . art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst  Dz. U. z 2022 r. poz. 1297,1549) oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (jednolity tekst. Dz. U z 2019r., poz. 1461) Rada Gminy Dobra  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 
(wielolokalowej), bez wezwania, kwartalnie w następujących terminach płatności: 

1) do dnia 10 marca każdego roku za styczeń, luty, marzec, 

2) do dnia 10 czerwca każdego roku za kwiecień, maj, czerwiec, 

3) do dnia 10 września każdego roku za lipiec, sierpień, wrzesień, 

4) do dnia 10 grudnia każdego roku za październik, listopad i grudzień. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 za miesiące marzec, 
czerwiec, wrzesień i grudzień uiszcza się z góry, a za pozostałe miesiące z dołu. 

3. Ustala się obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli, od 
domku letniskowego na nieruchomości, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, bez wezwania jednorazowo w ciągu roku z terminem płatności do 10 czerwca każdego roku. 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 3  jest uiszczana z góry. 

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na wskazany indywidualny rachunek 
bankowy. 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2022 roku  traci moc uchwała Rady Gminy Dobra  Nr XII/ 87 /19  z dnia 
28 listopada 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 grudnia  2019 roku poz. 9068) w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

   
Przewodniczący Rady Gminy Dobra 

 
 

Jan Palki 
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