
Uchwała Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamionka

z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r.,   poz. 391 z 
późn. zm.) - Rada Gminy Kamionka uchwala, co następuje:

§ 1

Określa  się,  że  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  pobierane od właścicieli 
nieruchomości za każdy miesiąc, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty,  uiszcza się  w 
terminach: 

− do 31 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec;
− do 30 czerwca za miesiące: kwiecień maj, czerwiec;
− do 30 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;
− do 31 grudnia za miesiące: październik, listopad, grudzień.

§ 2

Opłatę uiszcza się  gotówką w kasie Urzędu Gminy Kamionka albo przelewem na rachunek 
bankowy  gminy: 62 8707 1029 0300 0459 2003 0006 Bank Spółdzielczy               w Lubartowie  
Oddział Kamionka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego nie wcześniej niż od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady 
   Gminy Kamionka

Teresa Daniewska - Zając



Uzasadnienie

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

Na podstawie art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia       13 
września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kamionka 
zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe. Uchwała ta ma 
charakter obligatoryjny.

Uchwała  reguluje  dokładny  termin  częstotliwość  wnoszenia  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane od właścicieli nieruchomości 
za każdy miesiąc, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty, uiszcza się  w terminach: do 31 
marca, do 30 czerwca, do 30 września  i do 31 grudnia na wskazany  numer rachunku bankowego 
lub gotówką w punkcie kasowym Urzędu Gminy Kamionka.

 Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy, a 
jednocześnie ograniczenia formalności dla mieszkańców Gminy Kamionka (opłata jest wnoszona 
cztery razy w roku zamiast dwanaście razy w roku).  
Wyżej wymieniony tryb uwzględnia również warunki miejscowe oraz efektywność organizacyjno – 
administracyjną Urzędu Gminy w Kamionce.

Mając na względzie powyższe powzięcie uchwały jest zasadne. 


