
 

UCHWAŁA NR XXIII/137/2012 

RADY GMINY KOWALA 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kowala 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy 

kolejne miesiące kalendarzowe, z częstotliwością raz na kwartał, w następujących terminach:  

 za I kwartał: do 10 kwietnia danego roku, 

 za II kwartał: do 10 lipca danego roku, 

 za III kwartał: do 10 października danego roku, 

 za IV kwartał: do 31 grudnia danego roku, 

2. Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Kowali lub przelewem  na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy w Kowali: 

 nr 73 9147 0009 0020 4785 2000 0002  Bank Spółdzielczy Radom. 

3. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od 1 lipca 

2013 r.  do 30 września  2013 r., uiszcza się w terminie do 30 września 2013 r. 

4. Wysokość stawki opłaty o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Kowala. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Kowali, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy w Kowali oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń. 

§ 4 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r. 

      

 Przewodniczący 

  Rady Gminy Kowala 

 

  Wiesław Pachniewski 
 
  

   

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXIII/137/2012 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 12 grudnia 2012r. 

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

  

 
 

Stosownie do art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kowala obowiązana jest do określenia w drodze 

uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc po uwagę warunki miejscowe. 

Ponieważ przyjętą praktyką na terenie gminy Kowala jest uiszczanie zobowiązań finansowych 

wobec Gminy z częstotliwością raz na kwartał, to podobny tryb uiszczania opłat przyjmuje się dla 

nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przyjęte w uchwale terminy uiszczania opłat uwzględniają przy tym konieczność zachowania 

płynności finansowej Gminy oraz optymalizują koszty obsługi administracyjnej systemu.   

Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego gminy Kowala.     

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Kowala 

 

 Wiesław Pachniewski 
 
 


