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z dnia  14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia .................... 2012 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 us.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 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.), art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. 

Określa się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie opłatą miesięczną uiszczaną bez 
wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: 

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku, 

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku, 

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku, 

4) za IV kwartał do 31 października danego roku. 

§ 2. 

Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Kaletach, którego numer będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia .................... 2012 r.

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 
1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych 
znajdujących się na terenie Gminy Kalety systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec 
powyższego Rada Miejska zgodnie z art. 6l ww. ustawy ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały 
przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie do końca 
pierwszego miesiąca danego kwartału. Taki tryb uiszczania opłat zapewni płynność budżetu miasta, gdyż 
faktury wystawiane przez firmę, która wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
będą wymagały płatności co miesięcznej. Terminy wpłat nie kolidują z wpłatami podatku od 
nieruchomości.Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia 
dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Gminie Kalety. 
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