
Projekt nr 12

z dnia 5 luty 2019 r

UCHWAŁA NR /2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 
2016 roku 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 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie 
określenia w sprawie określenia terminu, częstotliwości wprowadza się następującą zmianę: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Opłatę należy wnosić z dołu, kwartalnie bez wezwania w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do 27 marca danego roku;

2) za II kwartał do 27 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 27 września danego roku;

4) za IV kwartał do 27 listopada danego roku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: A2FE1D58-84E8-4AC9-B759-8432F0D6E0D5. Projekt Strona 1



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 2018 poz. 994 z późn. 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
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy;
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowego ustanawia 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 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) rada gminy określi, 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.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,
Zmiana terminu zapłaty IV raty opłaty za odpady ma spowodować zmniejsze zaległości poprzez

umożliwienie organowi wykonywania czynności podatkowych, mających na celu ściągnięcie zaległości w
danym roku kalendarzowym.

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 Podatków
i Opłat Lokalnych, Wydział Budżetow-Finansowy.
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