
UCHWAŁA NR XXVIII/125/12
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się miesięczną częstotliwość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, w terminie 
do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Kampinos lub w kasie Urzędu Gminy 
Kampinos. 

§ 3. Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 10 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 
2013 r. do 31 lipca 2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), z dniem 1 lipca 2013 r. gminy przejmują obowiązek pozbywania się odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

W celu wywiązania się z obowiązków ustawowych Rada Gminy Kampinos powinna przyjąć uchwałę 
w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

W uchwale przyjęto miesięczny tryb uiszczania ww. opłat, w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości 
wywiązania się z nałożonego na nich obowiązku. 

Gmina rozpocznie świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 r. 
w związku z czym 10 dzień każdego miesiąca będzie ostatecznym dniem, w którym należy dokonać opłaty za 
odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wzór deklaracji na podstawie, którego opłata będzie naliczana, zostanie określony w uchwale w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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