
UCHWAŁA NR XXI/128/2016
RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 30 maja 2016 r.

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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 
dnia 3 lutego 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 
nieruchomości z dołu, bez wezwania, do 25 dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mniejszą częstotliwością niż 
wymieniona w ust. 1, w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w terminach:

1. do 15 marca każdego roku za styczeń i luty z dołu, a za marzec z góry,

2. do 15 maja każdego roku za kwiecień z dołu, a za maj i czerwiec z góry,

3. do 15 września każdego roku za lipiec i sierpień z dołu, a za wrzesień z góry,

4. do 15 listopada każdego roku za październik z dołu, a za listopad i grudzień z góry.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2, określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Michałowice lub u wyznaczonych inkasentów. Inkasenci zostaną wyznaczeni w drodze odrębnej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona 
uchwałą Nr XLIV/298/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Michałowice

Ewa Krawczyk
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) dokonaną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.
poz. 87) zaistniała konieczność zmiany przedmiotowej uchwały w zakresie doprecyzowania zasad uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Znowelizowany zapis art. 6l
ust. 1 zobowiązał Radę Gminy do wskazania czy przedmiotowa opłata uiszczana ma być z dołu czy z góry.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.
wprowadziły przepisy przejściowe, które określiły trwałość poprzedniej uchwały w sprawie terminów płatności na
18 miesięcy. Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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