
UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY GMINY LIPIE

z dnia 8 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm)  oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.z późn.zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala co następuje

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych uiszczają opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu raz na dwa miesiące z wyłączeniem opłaty za grudzień, 
która jest płatna z góry do 20 grudnia br.

1) za miesiąc styczeń i luty - do 15 marca,

2) za miesiąc marzec i kwiecień - do 15 maja,

3) za miesiąc maj i czerwiec - do 15 lipca,

4) za miesiąc lipiec i sierpień - do 15 września,

5) za miesiąc wrzesień i październik - do 15 listopada,

6) za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia.

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe bądź inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszczają opłatę ryczałtową z góry za rok od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rocznie 
w terminie do 10 października każdego roku. W przypadku gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie 
po 10 października opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) w kasie Urzędu Gminy Lipie z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 29 w Lipiu

2) przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

3) u sołtysa w drodze inkasa.

§ 4. Traci moc uchwałą Nr XXV/163/2016 z dnia 29 lipca 2016r . w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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