
 

UCHWAŁA Nr XII/105/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 2 lutego 2016 roku 

zmieniająca uchwałę Nr XI/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 6l ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/93/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 272), w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są wnosić opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 – tego dnia każdego miesiąca, 

którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości  
ż ć

ż ą  ” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr XII/105/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 lutego 2016 roku 

zmieniającej uchwałę Nr XI/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

Dokonanie zmian w uchwale w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowane jest tym, że                   

w § 1 ust. 1 uchwały nie uwzględniono rocznej zryczałtowanej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, która jest przewidziana w art. 6j ust. 3b i 3c ustawy                                        

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i która została ustalona w uchwale Rady Gminy 

Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku. 

Ponadto taka zryczałtowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, uiszczana jest za rok, a nie jak wskazano w zmienianej uchwale za miesiąc, 

którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę Nr XI/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


