
Uchwała Nr XXIX/176/2012 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 7 grudnia 2012r.  
 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 
 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 6l ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./ 
uchwala się, co następuje : 
 

§. 1. 
 

   1.Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Korczyn zobowiązani są 
do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach : 
a/ za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku, 
b/ za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku, 
c/ za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku,  
d/ za IV kwartał do dnia 15 października danego roku. 
   2.Wysokość stawki opłaty, o której mowa w pkt. 1 określa odrębna uchwała. 
   3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w pkt. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013r.  
 

§. 2. 
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Nowy Korczyn. 

§. 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§. 4. 
 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,  wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2013r. 
  



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XXIX/176/2012  Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 
2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
         W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy 
na podstawie art. 6l ustawy ma obowiązek określenia w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa 
miejscowego,  termin,  częstotliwość  i  tryb uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi, kierując się przy tym warunkami miejscowymi. 
Projekt uchwały przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami będą uiszczanie kwartalnie 
do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału.  Taki  tryb  uiszczania  opłat  został  przyjęty  w  celu 
zapewnienia  płynności  finansowej  budżetu gminy w  tym  zakresie. Trzeci kwartał 2013 roku  
będzie pierwszym terminem uiszczania przez właścicieli nieruchomości przedmiotowej opłaty. 
 
 

         

 
 

 


