
UCHWAŁA NR XXI/103/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 18 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. r. poz. 446 ), art. 6l ust. 1 
ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst 
jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez 
wezwania  w systemie kwartalnym w terminach:
1) I kwartał (obejmuje m-c styczeń, luty, marzec) do 15 marca, z dołu
2) II kwartał (obejmuje m-c kwiecień, maj, czerwiec) do 15 maja, z dołu za kwiecień                 

i maj, z góry za czerwiec
3) III kwartał (obejmuje m-c lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września, z dołu
4) IV kwartał (obejmuje m-c październik, listopad, grudzień ) do 15 listopada, z dołu za 

październik i listopad, z góry za grudzień.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje  za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
3. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w pierwszym 

terminie wymienionym w ust. 1 następującym po powstaniu obowiązku uiszczenia opłaty.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w pierwszym terminie wymienionym                                       
w ust. 1 następującym po dniu zmiany wysokości opłaty.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie 
Urzędu Gminy lub do  inkasentów działających na terenie danego sołectwa, przelewem na 
rachunek bankowy Gminy Łączna nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 
r.                      w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 
r. zmieniająca uchwałę  Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r.                   
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 
2016r.

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy

Monika Pająk
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UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia nowej uchwały wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 28 listopada 2014r., która weszła w życie 1 lutego 2015r.
Przedmiotowa nowelizacja spowodowała zmianę treści art. 6l ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Rada
Gminy w uchwale określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ma obowiązek wskazać, czy opłata ma być uiszczana z dołu czy z góry.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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