
UCHWAŁA NR XXXI/216/2020 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), po konsultacjach 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), 

Rada Gminy Rudziniec uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie kwartalnie z dołu, 
w następujących terminach: 

1) do 31 marca danego roku – za I kwartał; 

2) do 30 czerwca danego roku – za II kwartał; 

3) do 30 września 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 okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust 1. 

§ 2. Opłata będzie uiszczana gotówką w kasie ekspozytury Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego 
w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26 (parter budynku Urzędu Gminy), poprzez inkasentów (sołtysów), 
przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Rudziniec Nr 89 8454 1024 2082 0041 4588 0029 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/134/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z późn. 
zm. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 

Id: D310284C-1B46-42E1-B64B-7E6A655DD2AA. Podpisany Strona 1




