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UCHWAŁA NR  XXIX/     /2022 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

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

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy i art. 40 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.1)) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. poz. 888 z późn. zm2).) Rada Gminy Świerczów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, 
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

2. Opłaty, o których mowa w ust.1 uiszcza się według następujących trybów: 

1) w formie bezgotówkowej: 

a) przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub dedykowany rachunek dotyczący opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej, 

b) kartą płatniczą za pomocą terminala w kasie Urzędu Gminy Świerczów lub u wyznaczonych 
pracowników Urzędu Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu, 

c) kartą płatniczą u wyznaczonych inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) w formie gotówkowej: 

a) w kasie Urzędu Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu, 

b) u wyznaczonych inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała a podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
  

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 1648 i poz. 2151. 
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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, 
do kompetencji rady gminy należy określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością dokonania aktualizacji unormowań 
zawartych w dotychczasowej uchwale proponuje się podjęcię nowej uchwały uwzględniającej istniejący 
stan faktyczny (np. możliwość zapłaty należności za pomocą karty płatniczej zarówno w Urzędzie jak i u 
inkasenta czy wprowadzenia systemu indywidualnych rachunków bankowych podatników).  

Sporządził: Mateusz Bieniek 
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