
UCHWALA NR XXI1J182/2013 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 26 czerwca 2013 r. 


w sprawie okreslenia terminu, czcrstotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 61 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu 
czystosci i porz'ldku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z p6Zn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Ustala siy nastypuj'lcy termin, czystotliwosc i tryb uiszczania opIat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) obowiClZek ponoszenia opIaty powstaje; 

a) w przypadku nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'l mieszkancy - za katdy miesi'lc, 
w kt6rym na danej nieruchomosci zamieszkuje mieszkaniec, 

b) w przypadku nieruchomosci na kt6rych nie zamieszkuj'l mieszkailcy, a powstaj'l 
odpady komunalne - za kazdy miesi'lc w kt6rym na danej nieruchomosci powstaj'l odpady 
komunalne; 

2) oplaty nalezy wnosic miesiycznie do 15 dnia katdego miesi'lca, kt6rego obowi'lzek 
ponoszenia oplaty dotyczy, z zastrzezeniem pkt 3; 

3) pierwsz'l opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza siy w terminie do 
15 Jipca 2013r.; 

4) oplaty nalezy uiszczac bez wezwania na rachunek bankowy Urzydu Gminy 
w Sochocinie N r 19 8241 1019 2002 0100 1964 0021. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwala Rady Gminy Sochocin Nr XIXll7212013 z dnia 27 marca 2013 
roku w sprawie okreslenia terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR XXIII182/2013 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 


w sprawie okreslenia terminu, cz~stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Zgodnie z art ..6 I ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z p6in. zm.) do wlasciwosci rady gminy nalezy 
okreslenie terrninu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Projekt uchwaly przewiduje, ze oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byd,! 
uiszczane miesiycznie na wskazany w uchwale rachunek bankowy, kt6ry zosta! otwarty dla 
dokonywania wp!at z tytu!u op!aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Taki tryb 
uiszczania op!at zosta! przyjyty z uwzglydnieniem mozliwosci finansowych mieszkanc6w 
gminy oraz w celu zapewnienia plynnosci finansowej budzetu gminy. 

W zwi,!zku z powyzszym podjycie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione. 
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