
.  
UCHWAŁA NR XV/136/2012 

RADY GMINY KROTOSZYCE  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.  6l ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r,. 
poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
 
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli 
nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w 
terminach:  
1) za I kwartał do 31 marca danego roku,  
2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,  
3) za III kwartał do 30 września danego roku,  
4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.  
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.  
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 30 września 
2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  
 

§ 2. 
 
1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Krotoszyce.  
2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty.  
 

§ 3. 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 
 

§ 4. 
 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. 2012r. poz. 391) Rada Gminy jest obowiązana, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, do określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe. Uchwała 
przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie 
na rachunek bankowy w następujących terminach za I kwartał do 31 stycznia danego roku, za 
II kwartał do 30 kwietnia danego roku, za III kwartał do 31 lipca danego roku, za IV kwartał 
do 31 października danego roku. 
Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości ograniczenia zbędnej 
administracji, jak również z uwagi na fakt, że mieszkańcy gminy w większości przypadków 
rozliczali się z przedsiębiorcą za usługę odbioru odpadów komunalnych również w systemie 
kwartalnym. Częstotliwość uiszczania opłat nie powinna mieć wpływu na zachwianie 
płynności finansowej budżetu gminy. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane 
w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, 
został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. 
 


