
UCHWAŁA NR XXVIII/208/2012
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

Na podstawie  art.  6l  ustawy z  dnia  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w 
gminach ( Dz. U. z 2012 r, poz. 391), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  odebranymi  od  właścicieli  nieruchomości 
uiszcza się z góry bez wezwania, raz na kwartał, w terminach:

1. za I kwartał do 15 lutego danego roku,
2. za II kwartał do 15 maja danego roku,
3. za III kwartał do 15 sierpnia danego roku,
4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

§ 2. 

Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 sierpnia 2013 roku i 
obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013r.

§ 3. 

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Gminy Masłów lub przelewem na  rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Masłów. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/208/2012

RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), Rada Gminy zobowiązana jest podjąć szereg uchwał, 

które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Masłów.

Zgodnie  z  art.  6l  w/w  ustawy  Rada  Gminy  w  drodze  uchwały  zobowiązana  jest  do 

określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Zgodnie  z  uchwałą  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  będą  uiszczane 

kwartalnie do końca pierwszego miesiąca kwartału. Taka częstotliwość opłat została przyjęta w 

celu zapewnienia płynności finansowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


