Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/80/2016
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 maja 2016r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia _______ 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 ze zm.) oraz po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.), Rada
Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, z dołu, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące
kalendarzowe, w terminach:
a) za I kwartał do 10 kwietnia danego roku,
b) za II kwartał do 10 lipca danego roku,
c) za III kwartał do 10 października danego roku,
d) za IV kwartał do 18 grudnia danego roku.
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.
§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kasie
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na indywidualny rachunek bankowy.
§ 3. Traci moc Uchwała XXIV/148/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 sierpnia 2016r.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) w art. 11 stanowi,
iż dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane
jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Ustawa zmieniająca
weszła w życie 1 lutego 2015 r., zatem dla zachowania ciągłości obowiązywania norm prawnych
określonych w akcie prawa miejscowego jakim jest uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest podjęcie nowej uchwały.
Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), Rada Gminy określi 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 projekcie uchwały uwzględniono wymóg ustawowy poprzez określenie, że opłata wnoszona jest
z dołu.
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