
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …........................................ 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia ………………………….. 
 

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

komunalnymi 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie opłatą miesięczną, 

uiszczaną bez wezwania z góry, w terminach: 

1) za miesiące I - III – do dnia 15 lutego danego roku; 

2) za miesiące IV – VI – do dnia 30 kwietnia danego roku; 

3) za miesiące VII - IX – do dnia 31 lipca danego roku; 

4) za miesiące X -XII – do dnia 31 października danego roku.  
 

§ 2. 

Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z częstotliwością 

kwartalną. 

 

§ 3. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się za cały rok bez 

wezwania z góry, w dwóch równych ratach, w terminie do końca drugiego i trzeciego 

kwartału danego roku. 

 

§ 4. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek 

bankowy przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości lub na rachunek 

bankowy Gminy Zębowice, którego numer jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej 

Gminy Zębowice. 

 

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XVIII/171/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. 

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

odpadami komunalnymi. 
 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 
 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr………………………. 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia …………………………………… 

 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 

1 lutego 2015r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. 

Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do: 

1. ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

2. określenia czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu 

czy z góry. 

W związku z powyższym nowa uchwała wprowadza zapisy dotyczące terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla przedmiotowych 

nieruchomości oraz w celu zapewnienia płynności finansowej, ustalono, że opłatę uiszcza się 

kwartalnie z góry.  
 

 

 

 

 


