
UCHWAŁA NR XII/60/2015 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

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

odpadami komunalnymi 

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

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) –  uchwala 

się, co następuje: 

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

bez wezwania, z góry, do ostatniego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału, którego dotyczy 

obowiązek ponoszenia opłaty, to jest w terminach: 

1) za I kwartał - do 28 lutego danego roku, 

2) za II kwartał - do 31 maja danego roku, 

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

4) za IV kwartał - do 30 listopada danego roku. 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na wskazany 

przez Urząd Gminy Czernikowo indywidualny numer rachunku bankowego. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Czernikowo nr XXII/160/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r., poz. 1361), zmieniona uchwałą 

Rady Gminy Czernikowo Nr XXIII/170/2013 z dnia 8 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. 

z 2013 r., poz. 1973). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
 



Uzasadnienie 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) dokonaną ustawą z dnia 28 listopada 2014 

r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) zaistniała konieczność zmiany 

przedmiotowej uchwały w zakresie doprecyzowania zasad uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Znowelizowany za-

pis art. 61 ust. 1 zobowiązał Radę Gminy do wskazania czy przedmiotowa opłata uiszczana ma 

być z dołu czy z góry. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy 

Czernikowo. 

 


