
 

Uchwała Nr ......./2012 
Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia  ….......................  2012 r.  
 
 

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.) i art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391), 

 
uchwala się co następuje: 

 
§ 1.1. Ustala się następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie   
odpadami komunalnymi:  
1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, za miesiąc 
kalendarzowy, do 15 dnia kaŜdego następnego miesiąca; 
2) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu lub 
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 01 
do 30 lipca 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 roku. 
§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.      
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

                                      
                                                  Przewodnicząca Rady 

                                                 Maria Turska 
 

 
 
 
 

 



 

Uzasadnienie 
 

       Stosownie do art. 6 l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Lipnie zobowiązana jest do określenia w 
drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe. Uchwała przewiduje, Ŝe opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 15 dnia 
następnego miesiąca. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem moŜliwości 
finansowych mieszkańców oraz w celu zapewnienia płynności budŜetu Gminy Miasta Lipna.  
    Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
   Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ustala się od osób zamieszkujących na nieruchomościach. Od nieruchomości 
niezamieszkałych, a na których wytwarzane są odpady komunalne będą zawierane odrębne 
umowy na odbiór tychŜe odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne.  
   Comiesięczna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jest właściwa, poniewaŜ z firmami odbierającymi odpady gmina się będzie rozliczać z opłat 
wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Rozliczanie z firmami odbierającymi odpady 
następuje, co miesiąc, a więc wnoszenie opłat przez właścicieli nieruchomości powinno 
następować z tą samą częstotliwością.  
   Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością uwzględniając 
interes wszystkich stron – mieszkańców, firm odbierających odpady oraz gminy. 


