
UCHWAŁA NR XXXIII/246/2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6l ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późniejszymi 
zmianami/ Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W treści Uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 roku zmienia 
się zapis §1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Opłaty należy wnosić w terminach określonych w ust. 1 na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnocinie, w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie lub u inkasenta.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia tego ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/246/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXV/180/2012 z dnia 19 
listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
Zgodnie z art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 
r., poz. 391 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Czarnocinie Uchwałą Nr XXV/180/2012 z dnia 19 listopada 
2012 roku określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę warunki miejscowe. W w/w uchwale określono, iż opłaty należy wnosić na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy w Czarnocinie lub w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie. Ustawą z dnia 25 stycznia 2013 roku 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 roku poz. 228/ w art. 6l został 
dodany ust. 2 umożliwiający radzie gminy pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa. W związku z powyższym Rada Gminy w Czarnocinie zmieniła Uchwałę Nr XXV/180/2012 określając, iż 
opłaty można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie, w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie 
lub u inkasenta. Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 
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