
 
 

UCHWAŁA NR XLVI/293/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U z 2021r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888, ze zm.) Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania – z dołu raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie: 

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku; 

2) za II kwartał do 15 lipca danego roku; 

3) za III kwartał do 15 października danego roku; 

4) za IV kwartał do 30 listopada danego roku; 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie nr 818733000900000101020000750. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr XII/86/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Lub. z 2015r. poz. 4357) oraz uchwała Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr XXV/203/17 z dnia 
12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z 2017r. poz. 342). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Muciek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 lutego 2022 r.

Poz. 841
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