
u C H W A Ł A Nr XVI1/83/2016 

RADY GMINY GZY 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Gzy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 61 ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250) uchwala się, co następuje: 

§1. 

1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

1) obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 

2) 	 miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych raz na kwartał, bez wezwania z góry, 

w terminie do dnia 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który następuje 

płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe tj.: 

a) za okres I kwartału - do dnia 15 stycznia 

b) za okres II kwartału - do dnia 15 kwietnia 

c) za okres III kwartału - do dnia 15 lipca 

d) za okres IV kwartału - do dnia 15 października; 

3) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek 

bankowy Gminy Gzy; 

4) wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§2. 

Traci moc uchwała Nr XXII/95/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 

1790). 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§4. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

n łd 
Leon Pytel 



Leon Pytel 

• Uzasadnienie 

do uchwały Nr XVII/83/2016 RADY GMINY GZY z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 

28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), w celu zachowania ważności uchwały 

w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, Rada Gminy zgodnie z art. 6 l, ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250) zobowiązana jest 

podjąć uchwałę, uwzględniając zmienione przepisy w tym zapis, iż wskazuje się czy opłatę 

uiszcza się z dołu czy z góry. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z góry bez wezwania, 

raz na kwartał w terminie do dnia 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który 

następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe tj.: 

a) za okres I kwartału - do dnia 15 stycznia 

b) za okres II kwartału - do dnia 15 kwietnia 

c) za okres III kwartału - do dnia 15 lipca 

d) za okres IV kwartału - do dnia 15 października; 

W związku powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 
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