
Uchwała nr XXII/160/2013 

  Rady Gminy Czernikowo 

  z dnia 20 marca 2013 r. 

 

w    sprawie    określenia    terminu,   częstotliwości     i     trybu     uiszczania     opłaty     za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)    oraz   art.  61   ustawy  z     13     września  

1996 r.  o  utrzymaniu  czystości   i   porządku   w   gminach   (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)   –  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa   się,  że  opłaty  za   gospodarowanie   odpadami    komunalnymi      uiszcza     się 

 Kwartalnie  bez  wezwania,  do  ostatniego  dnia  miesiąca  rozpoczynającego    kwartał,     którego  

dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, to jest w terminach: 

1) za I kwartał - do 31 stycznia danego roku, 

2) za II kwartał - do 30 kwietnia danego roku, 

3) za III kwartał - do 31 lipca danego roku, 

4) za IV kwartał - do 31 października danego roku. 

 

§ 2. Opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  uiszczana  jest    gotówką    w    kasie  

Urzędu   Gminy    Czernikowo  lub    przelewem     na     rachunek    bankowy     Urzędu    Gminy  

Czernikowo. 

 

§ 3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 upływa w dniu  31  lipca  2013 r. 

 i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

 

§ 5. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w   Dzienniku   Urzędowym    Województwa    Kujawsko- 

 Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 
 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały 

Rady Gminy Czernikowo nr XXII/160/2013 

z dnia 20 marca 2013 r. 

 

Stosowanie do art. 6 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy zobowiązana jest do 

określenia   w   drodze   uchwały,   terminu,   częstotliwości   i     trybu     uiszczania     opłaty    za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 

Uchwała  przewiduje,  że   opłaty   za   gospodarowanie   odpadami    komunalnymi    będą 

uiszczane  kwartalnie,  w  terminie  do  ostatniego  dnia  miesiąca    rozpoczynającego    kwartał, 

którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Taki tryb uiszczania opłaty został przyjęty z 

uwzględnieniem  możliwości  finansowych  mieszkańców   gminy   oraz   w   celu    zapewnienia 

płynności budżetu gminy. 

Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik. 

Natomiast wzór deklaracji na  podstawie,  którego  opłata  będzie   naliczana,    został     podany    w 

uchwale   w   sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości    opłaty     za      gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 


