
 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/269/2021 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 5 października 2021 r. 

 

 

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 

r. poz. 888, poz. 1648) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przez właścicieli 

nieruchomości, których dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, każdego roku bez wezwania 

z góry w następujących terminach, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 4: 

1) za styczeń do 15 stycznia; 

2) za luty do 15 lutego; 

3) za marzec do 15 marca; 

4) za kwiecień do 15 kwietnia; 

5) za maj do 15 maja; 

6) za czerwiec do 15 czerwca; 

7) za lipiec do 15 lipca; 

8) za sierpień do 15 sierpnia; 

9) za wrzesień do 15 września; 

10) za październik do 15 października; 

11) za listopad do 15 listopada; 

12) za grudzień do 15 grudnia. 



 

 

2. Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jest uiszczana jednorazowo z góry 

przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania w terminie do dnia 15 czerwca 

danego roku. 

3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, określa odrębna uchwała. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub 

jej wysokość opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności. 

 

§ 2 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na wskazany indywidualny 

rachunek bankowy Gminy Kleszczewo. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

  

 

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Prezentowany projekt stanowi jeden z elementów pakietu niezbędnych uchwał, będących 

podstawą dla gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przewidzianą 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe jest konsekwencją 

decyzji kierunkowej Rady Gminy Kleszczewo o wyjściu Gminy ze struktur Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, ze skutkiem na dzień 31 

grudnia 2021 r.  

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) Rada Gminy określi, biorąc pod 

uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 

wskazanie, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.  

W świetle zadań stojących przed Gminą związanych z wystąpieniem ze Związku i przejęciem 

systemu od 1 stycznia 2022 r. przedmiotowy projekt zakłada podtrzymanie dotychczasowych 

zasad określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w tym określenie, że opłatę uiszcza się z góry za każdy miesiąc. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają na 

rachunek Gminy. 

Z uwagi na powyższe podjęcie  uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

 


