UCHWAT,A NR

PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnta
w sprawie okreSlenia terminu, czgstotliwoSci i trybu uiszczania
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. l, art.41 ust. 7 i art.42 ustawy
zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj,Dz.U.22015 r. poz,.1515 ) otazart. 6l
ust. 1 ustawy zdma 13 wrzeSnia1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4<lku w gminach ( tj.
Dz.U.22013 r. poz. 7399, zpoLn. zm. ) uchwala sig co nastgpuje:

$ 1. WaSciciele nieruchomoSci

polozonych na terenie Gminy Miasto Sochaczew
zobowrqzani s4 wnosii oplatE za gospodarowanie odpadami komunalnymi w \4cznej
wysokoSci za dwa miesi4ce kalendarzowe,bez wezwanie w terminach:
1) za okres styczeh - luty do 15 lutego, w tym zapierwszy miesi4c okresu z dolu
oraz za drugi miesi4c okresu z gory,
2) za okres marzec - kwiecieri do 15 kwietnia, w tym za pterwszy miesi4c okresu z
dolu oraz za drugi miesi4c okresu z g6ry,
3) za okres maj - czerwiec do 15 czerwca, w tym zapierwszy rniesi4c okresu z dolu
oraz za drugi miesi4c okresu z gory,
4) za okres lipiec - sierpiefr do 15 sierpnia, w tym za pierwszy miesi4c okresu z dolu
otaz za drugi miesi4c okresu z g6ry,
5) za okres wrzesiefi - paldziernik do 15 paLdziernika, w tym za pierwszy miesi4c
okresu z dolu oraz za drugi miesi4c okresu z g6ry,
6) za okres listopad - grudzief do 15 grudnia, w tym za pierw:;zy miesiqc okresu z
dolu oraz za drugr miesi4c okresu z gory.

$ 2. W przypadku gdy obowi4zek poniesienia oplaty nie obejmuje dw6ch kolejnych

miesiEcy to wlaSciciel nieruchomoSci jest zobowrqzany wnieS6 naleZnq oplatg za dany okres
w pierwszym, przypadajqcym terminie, okreSlonym w $ 1.

$ 3.

WaSciciele nieruchomo6ci zobowiqzani sq uiszczai oplatg z:a gospodarowanie
odpadami komunalnymi, o kt6rej mowa w $ 1, w jeden znastEpujqcych sprlsob6w:
i) gotowk4 bezpoSrednio w kasie Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie,
2) przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasto Sochaczew.
$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowt Miasta Sochaczew.

$ 5. Traci moc uchwala nr XXVIIV300/12 Rady Miejskiej w Sochaczewre z dma 2l
grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia terminu, czEstotliwoSci i trybu utszczania oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
$ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku

Urzgdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego zmocqobowi4zuj4c4 od 1 st'.yczma20l6 r.
llrzewodnicz4cy
Rady Miejskiej
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ZASTDPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Ustawa z dma 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku
w gminach (t.1.D2.U.22013 r. poz.1399 zpoLn. zm, ) naklada na Radg Gminy obowi4zek
podjgcia uchwaly okreSlaj4cej termin, czgstotliwoSd i trybu uiszazania oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opLatg uiszcza sig z dolu czy

z gory.
Uchwal4 nr XXVIII|3}11I2 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnta 21 grudnia 2012 r.
sprawie okreSlenia terminu, czgstotliwoSci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dokonano wymaganych ustaleri.
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Powylsza uchwala zgodnie z art. 11 ustawy z dma 28 listopada 2014 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 87 ) zachowuje
moc do 31 lioca 2016 r.

Z
snrawie.

tego teL wzglgdu zaistniala koniecznoSc podjgcia nowej uchwaly
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powyzszej

