Uchwała Nr X/71/15
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 września 2015r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości
gospodarowanie odpadami komunalnymi

i

trybu

uiszczenia

opłaty

za

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 6l ustawy z
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013. poz.
1399 z późn. zm.)
Rada Gminy Przeciszów
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zwaną dalej „opłatą’
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do
przekazywania comiesięcznych opłat, w następujących terminach:
1) za I kwartał - do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego
a) z dołu- styczeń, luty ,
b) z góry-marzec
2) za II kwartał - do dnia 15 czerwca każdego roku kalendarzowego,
a) z dołu - kwiecień, maj,
b) z góry- czerwiec,
3) za III kwartał - do 15 września każdego roku kalendarzowego,
a) z dołu-lipiec, sierpień,
b) z góry- wrzesień,
4) za IV kwartał - do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego:
a) z dołu - październik, listopad,
b) z góry - grudzień.
§2
1.

Miesięczną wysokość stawki opłaty o której mowa w § 1 ust. 1 określa odrębna uchwała.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów.
§4
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
2) Uchwała Nr XXVIII/205/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 września 2013 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalny.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr ……….
Rady Gminy Przeciszów
z dnia …………………………
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości
gospodarowanie odpadami komunalnymi

i

trybu

uiszczenia

opłaty

za

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z wejściem z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 87). Zgodnie z art. 11 w/w ustawy
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podst. 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 nowelizacji.
Zachodzi zatem konieczność dostosowania zapisów przedmiotowej uchwały do zmian
wprowadzonych przez nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

