
 

 

UCHWAŁA NR XVII/140/16 

RADY GMINY KOCHANOWICE 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właściciela 

nieruchomości bez wezwania z dołu, raz na kwartał do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, 

którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe), z wyjątkiem IV kwartału,  

w następujących terminach: 

1) do 15 kwietnia danego roku za I kwartał; 

2) do 15 lipca danego roku za II kwartał; 

3) do 15 października danego roku za III kwartał; 

4) do 15 grudnia danego roku za IV kwartał. 

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach 

miesięcznych, przy czym okresami rozliczeniowymi są terminy określone w ust. 1. 

3. W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału, w związku ze zwiększeniem 

liczby osób zamieszkałych, możliwe jest uregulowanie dopłaty za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał. 

4. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będzie 

wpłatą/przelewem na indywidualny rachunek bankowy. 

2. O numerze rachunku, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zostanie pisemnie 

poinformowany. 

3. Numery indywidualnych rachunków bankowych określone dla właścicieli nieruchomości przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują ważność. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/195/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

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

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1482 i 5349). 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Pawełczyk 
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