Projekt
z dnia 27 września 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 3 października 2013 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 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy Krapkowice
jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą".
2. Opłata będzie wnoszona kwartalnie do 20 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału, bez wezwania
w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach :
1) za I kwartał do 20 marca danego roku,
2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 20 września danego roku,
4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu
i Gminy w Krapkowicach lub przelewem na rachunek bankowy nr 55 8884 0004 2001 0000 7777 0200.

Miasta

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2014 r.
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UZASADNIENIE
1) podstawę prawną,
· Art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.)
Art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy;
Art. 40 ust. 1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowegoobowiązującychna obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowegoustanawia rada gminy w formie uchwały.
· Art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc
pod uwagę warunki miejscowe.
2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,
W związku z wystąpieniem Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” konieczne jest
uchwalenie przez Radę Miejską terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W uchwale określa się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie się uiszczać
kwartalnie w terminie do 20 dnia ostatniego miesiąca, kwartału. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczać się będzie w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przelewem na rachunek
bankowy wskazany w uchwale.
3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Budżetowo – Finansowy, Wydział
Podatków i Opłat Lokalnych.
4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,
---------5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,
---------6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminów, instrukcji.
Naczelnicy: Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Budżetowo –
Finansowego, WydziałuPodatków i Opłat Lokalnych.
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