
UCHWAŁA NR IX/55/2015 

 RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 30 pa ździernika 2015r.  

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 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:  

 

§ 1  

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się 
z góry co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

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 

Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXVI/153/2013 z dnia 12 marca 2013 r.  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r., poz. 2221).  
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r. 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 

        Artur Jakubek 
Rady Gminy  
 
Artur Jakubek  



Uzasadnienie 

Na skutek zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz, U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), rada gminy została zobowiązana do przyjęcia 

nowej uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Opłatę do tej pory uiszczać 

należało co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca. Jednakże nowe przepisy zobowiązały 

radę gminy do określenia czy opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być 

uiszczana z dołu czy z góry.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

         Wójt Gminy 

         Mariusz Dymarski 

 
 
 
 
 

 
Wójt Gminy 

Mariusz Dymarski 
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