
 

 

UCHWAŁA NR IX.73.2015 

RADY GMINY GRĘBÓW 

z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

 odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515) i art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Grębów uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Grębów, comiesięcznych 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania, w następujących terminach: 

a) do dnia 31stycznia  za miesiące: styczeń, luty, marzec, 

b) do dnia 30 kwietnia za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, 

c) do dnia 31 lipca za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, 

d) do dnia 31października za miesiące: październik, listopad, grudzień. 

2. Wysokość stawek opłaty, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 2. Ustala się następujący tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wpłata na 

konto w Banku Spółdzielczym w Grębowie, nr konta: 55 9407 0000 2001 0000 0114 0002. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI.182.2012 Rady Gminy Grębów 

z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy. 

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Drewniak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 3365
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