
 UCHWAŁA NR XXXIV/256/13 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 19 grudnia 2013r. 
 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 
951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną 
dalej opłatą, uiszcza się, bez wezwania, w następujących terminach: 

1) za miesiąc styczeń – do 15 marca danego roku, 
2) za miesiąc luty – do 15 marca danego roku, 
3) za miesiąc marzec – do 15 marca danego roku, 
4) za miesiąc kwiecień – do 15 czerwca danego roku, 
5) za miesiąc maj – do 15 czerwca danego roku, 
6) za miesiąc czerwiec – do 15 czerwca danego roku, 
7) za miesiąc lipiec – do 15 września danego roku, 
8) za miesiąc sierpień – do 15 września danego roku, 
9) za miesiąc wrzesień – do 15 września danego roku, 
10) za miesiąc październik – do 15 grudnia danego roku, 
11) za miesiąc listopad – do 15 grudnia danego roku, 
12) za miesiąc grudzień – do 15 grudnia danego roku. 
 

2. Opłatę uiszcza się za każdy miesiąc, którego obowiązek ponoszenia opłaty 
dotyczy. 
3. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie, przelewem na 
rachunek bankowy Gminy Dąbrowa lub w drodze inkasa. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/171/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 
listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałę Nr 
XXX/222/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 r.  w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 
                        Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 
 


