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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice 
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1439), 
po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy 
Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami 
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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) 
w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. 
Nr 33 poz. 599) 

Rada Gminy Mierzęcice 
uchwala, co następuje 

§ 1. W Uchwale Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe – do 15 lipca każdego roku, w którym powstał obowiązek 
ponoszenia opłaty.”; 

2) § 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
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wypoczynkowe – raz w roku, zgodnie z terminem określonym w § 
1 pkt 2).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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UZASADNIENIE

W Uchwale Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 1 pkt 2) określono
termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe do 15 lipca, do 15 września i do 15 listopada każdego roku, w
którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. Określono także częstotliwość uiszczania opłaty z tych
nieruchomości – trzy razy w roku, zgodnie z wyżej wymienionymi terminami.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła szereg zmian w obowiązujących do tej
pory w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ponadto, zgodnie z art. 9 wymienionej ustawy rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane
przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. przed 6 września 2019 r., do przepisów ustawy zmienionej, w
terminie do dnia 31.12.2020 roku.
Ustawą zmieniającą dokonano zmiany w nazwie wyżej wskazanych nieruchomości na: nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe.
Ponadto, zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele wyżej
wymienionych nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia na rzecz gminy ryczałtowej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości. Wobec tego płatność ryczałtowej opłaty
winna być wnoszona raz w roku.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.
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