
 

 

UCHWAŁA NR XXII/136/16 

RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 5 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6j ust. 1 pkt 2 i art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych wprowadza następujące zmiany: 

w § 2 dodaje się ustęp 5, 6, 7 i 8 w następującym brzmieniu: 

„5. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację DGO-1 i po 29.02.2016 dokonali 

opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej mają prawo w okresie do 30.06.2017 r. do wyliczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami na podstawie bieżącego zużycia wody na cele socjalno-bytowe. 

6. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 5 właściciele nieruchomości składają co dwa 

miesiące kolejne deklaracje DGO-1 i przedkładają do wglądu fakturę za dostawę wody i odbiór ścieków 

z ostatniego okresu rozliczeniowego. 

7. Przy składaniu po raz pierwszy kolejnej deklaracji DGO-1 właściciel nieruchomości przedkłada 

dokument dostawcy wody potwierdzający montaż urządzenia pomiarowego (podlicznika) do wody 

bezpowrotnie zużytej. 

8. Właściciel nieruchomości, który nie wywiąże się z obowiązku określonego w ust. 6 ma obowiązek 

wyliczania opłaty zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 uchwały Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 3098



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Jerzy Jarosz 
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