
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/299/13 

RADY GMINY GODÓW 

z dnia 25 listopada 2013 r. 

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

Na podstawie art. 6l  ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         

(t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr 

XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 

z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Godów uchwala:  

§ 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania 

w następujących terminach:  

1) za I kwartał do 15 marca danego roku  

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku  

3) za III kwartał do 15 września danego roku  

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku 

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się w terminie 10 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.  

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy gminy 

Godów.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/163/12 z dnia 17 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XXIV/182/12 z dnia 

11 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/163/12 z dnia 17 września 2012r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Antoni Tomas 
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