
Uchwała nr XXVI/190/2012

Rady Gminy Wierzbica

z dnia 09 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wierzbica

Na podstawie    art.  18   art  40  ust  1  art.  42  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz  art. 6l ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, 
poz. 897 ) Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  bez  wezwania  w terminie  do    dnia  15   każdego miesiąca  za 
miesiąc poprzedni

2.Opłata,  o  której  mowa  w  ust.  1  wnoszona  będzie  przez  właścicieli  nieruchomości 
przelewem na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy

3.W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  do  ustalenia  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od 
dnia w którym nastąpiła zmiana.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca  2013r.



U Z A S A D N I E N I E

Nowelizacja  ustawy z  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku w 

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w art. 6l    nakłada na Radę 

Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały terminu , częstotliwości i trybu uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Zakłada się, że 

dla  Gminy  Wierzbica  najkorzystniejsza  jest  ustalenie  wpłaty  na  konto  lub  w  kasie  w 

budynku Gminy do dnia 15 każdego miesiąca .


