
UCHWAŁA NR            
ZGROMADZENIA ZWI ĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ  

z dnia              

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1 w zw. z art. art. 69 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  oraz art. 6l ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2016.250) 
Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1.  Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry, do 10 dnia 
każdego miesiąca którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Dopuszcza się wnoszenie opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc z góry. 

3.  Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

4.  W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez 
część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu w którym nastąpiła 
zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- 
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  

6. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w 
tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

7.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy 
wskazany po złożeniu deklaracji. 

8. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, 
położonych na obszarze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, zobowiązani są do 
przekazywania ryczałtowej rocznej opłaty, w terminie do 15 kwietnia, z góry za dany rok. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 



§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i  obowiązuje od 1 lipca 2016 r. 
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