
 

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/153/2013  

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

             z dnia 12 marca 2013 r. 

w sprawie terminu, cz ęstotliwo ści i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 
ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się              
co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od lipca 2013 
roku. 

2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy, gotówką w banku 
lub w punkcie kasowym Urzędu Gminy Rozdrażew. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew . 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 

 



 

 

Uzasadnienie  

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                      
(Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący                  
system gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy obowiązana jest                       
podjąć niniejszą uchwałę, w celu określenia terminu, częstotliwości i trybu                             
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obejmują: 

− koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także                               
ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie                               
w odpowiednich instalacjach), 

− koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

− koszty obsługi administracyjnej systemu. 

Opłaty te właściciele nieruchomości uiszczać będą z częstotliwością i w terminie 
pozwalającym na bieżące finansowanie kosztów systemu, dlatego proponuję, by opłata 
uiszczana była co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013 roku.                
Ze względów praktycznych, właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość uiszczenia 
opłaty przelewem na rachunek bankowy gminy, gotówką w banku lub w punkcie kasowym                 
Urzędu Gminy Rozdrażew.                                                                                                                            

Niniejsza uchwała określa istotne elementy nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia. 

 

         Wójt Gminy 

         Mariusz Dymarski  


