
UCHWAŁA NR XXVIII/202/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( 
t.j  Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej ,,opłatą” właściciele nieruchomości 
uiszczają za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 25-tego dnia każdego miesiąca. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Kawęczyn w sprawie 
wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości, stawki takiej opłaty. 

§ 2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kawęczyn, na  konto numer56 8557 0009 
2004 0400 0101 0040  podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/146/2012 r. Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5.        

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVIII/202/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 8 grudnia 2020 r.

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

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym wskazując czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. W przedstawionym
projekcie uchwały proponuje się zmianę terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do dnia 25-tego każdego miesiąca roku kalendarzowego. Taki tryb uiszczania opłat
został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców oraz w celu zapewnienia
płynności budżetu gminy. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w
sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki takiej opłaty. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana,
został podany w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0517440-9B93-405B-8993-4F5EF1EB4E38. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 1
	Paragraf 5 Ustęp 2


	Załącznik

