
- P R O J E K T- 

Uchwała nr .............. 

Rady Gminy Niegowa 

z dnia .......................... 

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

komunalnymi  

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

roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ),  oraz po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 239 ze zm.)  

 

Rada Gminy Niegowa 

uchwala co następuje: 

 

§1. 

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Niegowa zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc 

- do ostatniego dnia każdego miesiąca z góry i bez wezwania przelewem na rachunek bankowy. 

 

§2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. 

 

§3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 188/XXV/2012 Rady Gminy Niegowa 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

W myśl postanowień art. 11 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy  o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 87), z dniem 31 lipca 2016 r. tracą moc – nadal 

obowiązujące, podjęte przed 1 lutego 2015 r. - uchwały będące aktami prawa miejscowego. 

 Wobec powyższego koniecznym stało się zgodnie z art. 6l oraz  w związku z art. 6j ust. 3b ustawy 

z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 poz. 250) 

podjęcie uchwały w zakresie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

 

http://sip.lex.pl/#/dokument/18158854#art%2811%29

