
UCHWAŁA NR XVII/118/2016
RADY GMINY RUDNIK

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250), po konsultacjach przeprowadzonych 
w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. 

1. Określić termin częśtotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 

w następujący sposób: 

1)opłatę należy wnosić bez wezwania z dołu w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec i październik w pozostałych 

miesiącach z góry; 

2)opłatę należy wnosić kwartalnie w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca kwartału w następujący sposób: 

a) za I kwartał - do 15 lutego; 

b) za II kwartał - do 15 maja; 

c) za III kwartał - do 15 sierpnia; 

d) za IV kwartał - do 15 listopada. 

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach 

miesięcznych, przyczym okresem rozliczeniowym jest kwartał z terminami płatności określonymi w ust. 1, pkt 2 z 

zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. 

Określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w ten sposób, 

że opłatę należy wnosić bez wezwania za cały rok, z góry, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku lub 

w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

§ 3. 

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Rudnik, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Rudnik lub na indywidualny numer rachunku bankowego. 
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§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016r.. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr inż. Mirosław Golijasz
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Uzasadnienie
Z dniem 1 lutego 2015r. Weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. O zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą dotychczasowe akty prawa 
miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust.3 i 4 ustawy zmienianej zachowują moc na 
okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. 
Obowiązkiem gminy jest określenie, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, 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.. Dodatkowo w uchwale określono, termin, częstotliwość 
i tryb uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr VII/45/2011 
Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wobec powyższego Rada Gminy Rudnik 
postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały 
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