UCHWAŁA NR XXVII/270/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do wnoszenia opłat, określonych w odrębnej uchwale w
sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości wnoszą za trzymiesięczne
okresy rozliczeniowe (kwartały kalendarzowe), w następujących terminach:
1) za I kwartał w terminie do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał w terminie do 15 maja danego roku;
3) za III kwartał w terminie do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał w terminie do 15 listopada danego roku.
3. Opłatę należy wnosić w ustalonych terminach, bez wezwania lub przypomnienia, zgodnie ze złożoną
deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Opłatę uiszcza się:
1) za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad – z dołu;
2) za marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień – z góry.
5. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za
trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust. 2, kwota nadpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłych
opłat.
§ 2. 1. W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszka nowe gospodarstwo domowe, pierwszą opłatę
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiło zamieszkanie.
2. W przypadku, gdy w trakcie miesiąca ulegnie zmianie liczba osób stanowiących gospodarstwo domowe,
zamieszkujących na danej nieruchomości, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
zmiana ta nastąpiła.
3. W przypadku, gdy zmiana w liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości, stanowiących
gospodarstwo domowe, nastąpiła w danym kwartale w terminie późniejszym niż termin wnoszenia opłaty,
różnicę pomiędzy wniesioną, a opłata należną należy uregulować w terminie przewidzianym dla wniesienia
opłaty za kolejny okres kwartalny.
§ 3. Opłata, o której mowa w §1 może być wnoszona w formie:
1) przelewu na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu;
2) wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu;
3) wpłaty dokonanej u właściwego miejscowo sołtysa za pokwitowaniem (inkaso).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/332/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec.
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2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXXVI/332/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. Rada Gminy w Czarnym
Dunajcu podjęła uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec.
W dniu 1 lutego 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy 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.
Mając na uwadze ww. nowelizację należało podjąć nową Uchwałę Rady Gminy w
przedmiotowej sprawie, uwzględniając zapis, czy opłata będzie uiszczana z dołu czy z góry.
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