
UCHWAŁA NR XXVIII/237/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie 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 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia 
28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87) Rada Miejska w Staszowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie bez wezwania, 
w następujących terminach: 

1) do 15 marca danego roku, płatne za styczeń, luty, marzec, z tym że za styczeń i luty płatne z dołu, za marzec 
płatne z góry; 

2) do 15 czerwca danego roku, płatne za kwiecień, maj, czerwiec, z tym że za kwiecień i maj płatne z dołu, za 
czerwiec płatne z góry; 

3) do 15 września danego roku, płatne za lipiec, sierpień, wrzesień, z tym że za lipiec i sierpień płatne z dołu, za 
wrzesień płatne z góry; 

4) do 15 grudnia danego roku, płatne za październik, listopad, grudzień, z tym że za październik i listopad płatne 
z dołu, za grudzień płatne z góry;

§ 2.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy Staszów albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Staszów lub u inkasentów. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4.  Traci moc Uchwała XLVII/463/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) dokonano szeregu zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zmianą objety został również art. 6l ustawy, na podstawie którego podejmowana była uchwała Rady 
Miejskiej w Staszowie nr XLVII/463/14 z dnia 30 stycznia 2014r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z prowadzonymi zmianami 
ustawodawca w art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, wskazał iż dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na 
podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienionej w art.1 zachowują moc na okres na jaki zostały 
wydane jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od dnia 01 lutego 2015r. Po 
zmianie zapisów ustawy rada gminy określając termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty ma obowiązek 
wskazać, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 
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