
 

Uchwała Nr XXIX/214 /2013 

Rady Miejskiej 

w Parczewie 

z dnia 28 marca 2013 r. 

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 

ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391, z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli 

nieruchomości, uiszcza się miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty. 

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

Miejskiego w Parczewie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Parczew  

nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. 

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

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. Nr 889). 

 

 

         § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.  

 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

 

 

 

 

  

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIX/ 214 /2012 RADY MIEJSKIEJ  

W PARCZEWIE z dnia 28 marca 2013 r. 

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Stosownie do art. 6l ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) rada 

gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki 

miejscowe. 

Uchwała w odróżnieniu do dotychczas podjętej uchwały przewiduje, że opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie, w terminie do 15 dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.  

Stosownie do art. 6i pkt 1 w/w ustawy obowiązek ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje  za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. To rozumowanie powinno powodować ustalenie 

terminu płatności po zakończeniu danego miesiąca.   

Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych 

mieszkańców Gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy. 

      


