
 

 

    UCHWAŁA NR XLVII/199/13 

RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 30 grudnia 2013r. 

 

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 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 l 

ustawy z  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje: 

 

 

   §1   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej 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   Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lądek w Banku 

Spółdzielczym w Lądku nr 42 8542 0001 0200 1935 2000 0030 przelewem lub 

wpłatą w kasie Urzędu. 

 

   §3       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

 

   §4      Traci moc uchwała XXXIV/148/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28 grudnia 2012r 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Lądek 

       /-/ Waldemar Błaszczak 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XLVII/199/13 

Rady Gminy Lądek 

z dnia 30 grudnia 2013r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z 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 ma obowiązek 

określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość              

i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę 

warunki miejscowe. Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ustala się od osób zamieszkujących na nieruchomościach.  

 

Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą 

uiszczane co 1 miesiąc do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek uiszczenia opłaty. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia 

płynności budżetu Gminy Lądek. 

Opłaty wnoszone co 1 miesiąc stanowią optymalną częstotliwość uwzględniając 

interesy wszystkich stron – mieszkańców, firmy odbierającej odpady oraz gminy. 

              

    Zmiana obowiązującej uchwały związana jest z utworzeniem konta bankowego, 

przeznaczonego na cel realizacji płatności za usługę odbioru odpadów komunalnych. 


