
 

 

UCHWAŁA NR  XXXIV/148/12 

RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

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 i art. 42 ustawy     

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591       

z późn. zm.) oraz art. 6 l ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości        

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Lądek uchwala,           

co następuje: 

  §1.1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą” uiszcza    

się z dołu bez wezwania w pełnej wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy,        

w terminie  do 15 dnia  miesiąca  następującego po miesiącu , którego obowiązek 

ponoszenia opłaty dotyczy .  

    2 .Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , obejmującą okres od 

dnia 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. uiszcza się w terminie do dnia 15 sierpnia 

2013 r. .  

  §2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lądek w Banku 

Spółdzielczym w Lądku nr 47 8542 0001 2200 1935 0213 3323  przelewem  lub wpłatą  

w kasie Urzędu. 

  §3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

  §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca  

2013 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lądek 

/-/ Waldemar Błaszczak 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXXIV/148/12 

Rady Gminy Lądek 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy 

z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.) od dnia 

1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Wypełniając dyspozycję art. 6l ustawy Rada Gminy określi w drodze uchwały  

termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Uchwała przewiduje, że opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z dołu , z częstotliwością 

miesięczną, w terminie do 15 dnia  miesiąca  następującego po miesiącu , którego 

obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy .   

Tryb taki został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Gmina 

rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości od 1 lipca 2013 dlatego też do dnia 15 sierpnia 2013 r. wyznaczono 

pierwszy termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


