Projekt Nr 6
UCHWAŁA Nr…/…../2019
RADY GMINY JEDLIŃSK
z dnia … października 2019r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506), Rada Gminy Jedlińsk, uchwala co
następuje:
§1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jedlińsk zobowiązani są
wnosić z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe
w terminach:
- do 20 marca za I kwartał danego roku;
- do 20 czerwca za II kwartał danego roku;
- do 20 września za III kwartał danego roku;
- do 20 grudnia za IV kwartał danego roku.
2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na indywidualny rachunek bankowy
przyporządkowany każdemu właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/84/2015 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie w terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016r., poz. 794).
§4.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r.

Wnioskodawca:
Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

Urzędowym

Województwa

Uzasadnienie
Projekt przedmiotowej uchwały w stosunku do aktualnie obowiązującej uchwały
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29.12.2015r. Nr XIV/84/2015 wprowadza jedynie zmiany w
terminach płatności za poszczególne kwartały. Opłata będzie uiszcza „z dołu” do 20 dnia
ostatniego miesiąca każdego kwartału co jest korzystniejsze dla mieszkańców niż opłaty
z „z góry”.
Z uwagi na aktualnie obowiązującą umowę z przewoźnikiem do końca stycznia
2020r. uchwała będzie obowiązywała od 01.02.2020r.
Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

