UCHWAŁA 0007.IV.8.2015
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr
XLVI/44/2010 z 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje
§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą" uiszcza się raz na kwartał „z
góry” w terminach:
1) za I kwartał do 15 lutego,
2) za II kwartał do 15 kwietnia,
3) za III kwartał do 15 lipca,
4) za IV kwartał do 15 października.
2. W przypadku zwiększenia opłaty po terminie płatności wskazanym w ust. 1 możliwe jest uregulowanie
różnicy między opłatą wniesioną a opłatą należną w terminie uiszczania opłaty za kwartał kolejny.
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana powinna być na rachunek bankowy Gminy
Krzyżanowice lub w kasie Urzędu Gminy Krzyżanowice.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.14.2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
Uchwałę podejmuje się po dokonaniu dogłębnej analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami. Z analizy wynika, że w związku z koniecznością dokonania szeregu czynności w ramach
prawidłowego zakończenia i otwarcia roku podatkowego, przygotowania blankietów do wpłat dla
Mieszkańców, ich rozdysponowania, optymalnym terminem do dokonywania wpłat za 1 kwartał jest 15 lutego
danego roku podatkowego. Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr
XLVI/44/2010 z 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
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