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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 29 kwietnia 2021 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. 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888) – Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu, 
z góry, w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego 
w Głuchołazach albo przelewem na indywidualny rachunek bankowy do wnoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2021r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze 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.

W związku z wyłączeniem z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należało uchwalić nową uchwałę.
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