
 

 

UCHWAŁA Nr 247/XXVI//13 

RADY GMINY GOZDOWO 

z dnia 23 sierpnia 2013 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie 

w terminie do dnia 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się:  

1) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gozdowie, nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Sierpcu 

Filia w Gozdowie 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038, lub w drodze inkasa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr 182/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie:  

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała  

Nr 237/XXV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 czerwca 2013r.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zamiesz-

czeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Grzegorz Ratkowski 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2013 r.

Poz. 9680



Uzasadnienie 

 

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

Gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość 

i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe.  

Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właści-

cieli posesji zamieszkałych. Od nieruchomości niezamieszkałych, a na których wytwarzane są odpady komu-

nalne będą zawierane odrębne umowy na odbiór tychże odpadów z podmiotem uprawnionym do odbioru odpa-

dów komunalnych.  

Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 

20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu 

Gminy Gozdowo.  

Comiesięczna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest właściwa, 

ponieważ gmina będzie się rozliczać z firmami odbierającymi odpady i wykonane usługi będzie opłacać z opłat 

wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.  

Rozliczanie z firmami odbierającymi odpady następuje co miesiąc, a więc wnoszenie opłat przez właścicieli 

nieruchomości powinno następować z tą samą częstotliwością.  

Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością uwzględniając interes wszystkich 

stron – mieszkańców, firm odbierających odpady oraz gminy. 
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