
UCHWAŁA NR XVII/126/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych, 
zwaną dalej "opłatą", uiszcza się kwartalnie w terminach:

a) za I kwartał do 31 marca danego kwartału,

b) za II kwartał do 30 czerwca danego kwartału,

c) za III kwartał do 30 września danego kwartału,

d) za IV kwartał do 31 grudnia danego kwartału.

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszczają 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jednorazowo z góry bez wezwania
w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, a w przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 30 
czerwca opłatę uiszcza się do 31 grudnia każdego roku.

§ 3. Opłata uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Stanisławów w godzinach urzędowania lub przelewem na 
rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim o/Stanisławów
Nr 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy 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), dotychczas podjęte akty prawa miejscowego, wydane na podstawie przepisów ustawy z

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w

życie przepisów zmieniających (tj. nie dłużej niż do 31 lipca 2016 roku).
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