Uchwała Nr XXII/140/2013
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art.18.ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)1 oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391z późn. zm.)2,
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza właściciel
nieruchomości bez wezwania miesięcznie, z góry do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.
2. Termin uiszczenia pierwszej opłaty o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013r.
§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy
w Zakrzewie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Zakrzewie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
§4.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia1 lipca 2013 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo.
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UZASADNIENIE
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych
nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu
wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Zakrzewo, zgodnie z art. 6l, określa w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

