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UCHWALA NR XIXl172/2013 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 27 marca 2013 r. 


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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 sarnorzq.dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.) i art. 61 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 
o utrzymaniu czystosci i porzq.dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z poin. zrn.) Rada 
Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Ustala siy nastypujq.cy terrnin, cZystotliwosc i tryb uiszczania oplat za 
gospodarowanie odpadami komunalnyrni: 

1) obowiq.zek ponoszenia oplaty powstaje; 

a) w przypadku nieruchomosci, na ktorych zarnieszkujq. mieszkancy za kaidy miesiq.c, 
w ktoryrn na danej nieruchomosci zarnieszkuje mieszkaniec, 

b) w przypadku nieruchomosci na ktorych nie zarnieszkujq. mieszkaflcy, a powstajq. 
odpady komunalne za kai:dy miesiq.c w ktorym na danej nieruchomosci powstajq. odpady 
komunalne; 

2) oplaty nalezy wnosi6 miesiycznie do 15 dnia kaZdego miesiq.ca, ktorego obowiq.zek 
ponoszenia oplaty dotyczy, z zastrzezeniem pkt 3; 

3) pierwszq. oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi uiszcza siy w terrninie do 
15 lipca 2013r.; 

4) oplaty nalezy uiszczac bez wezwania na rachunek bankowy Urzydu Gminy 
w Sochocinie Nr 87824110190100196420010004. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwala Rady Gminy Sochocin Nr XVIII/14712012 z dnia 19 grudnia 
2012 roku w sprawie okreslenia terrninu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadarni komunalnymi. 

§ 4.Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowyrn Wojewodztwa Mazowieckiego i rna zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 r. 

Dariu. Swie 4zi \ 
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UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR XIX/172/2013 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 marca 2013 r. 


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

gospodarowanie odpadami komunalnymi 


W wyniku nowelizacji ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz<!dku w gminach z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. podjytych 1 lipca 2011 r. gminy maj<! obowi¥ek obj<!c wszystkich 
wlascicieli zamieszkanych nieruchomosci na terenie gminy systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

W celu wywi¥ania siy z nowych obowi¥k6w Rada Gminy Sochocin powinna przyj<!c 
uchwaly w sprawie ustalenia terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwala przewiduje, ze oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byd<! 
uiszczane miesiycznie. Taki tryb uiszczania oplat zostal przyjyty z uwzglydnieniem 
mozliwosci finansowych mieszkanc6w gminy oraz w celu zapewnienia plynnosci finansowej 
budzetu gminy. 

Stawki oplaty oraz spos6b jej naliczania zostaly podane w uchwale w sprawie oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wz6r deklaracji na podstawie, kt6rego 
oplata bydzie naliczana, zostal podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie 
nieruchomosci. 

Uchwala w sprawie ustalenia terminu, cZystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstaw<! 
prowadzenia dalszych dzialan maj<!cych na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Sochocin od lipca 2013 roku. 

W zwi¥ku z powyzszym podjycie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione. 

przewodn I, . cyjRady 

Darius S ~J~ 


