
UCHWAŁA NR XXIV/225/2016 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 28 lipca 2016 roku 

 

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

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów. 

    

      Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016r., poz. 250), art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

r., poz. 446) oraz art. 9 i art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 

1649, poz. 1923, poz. 1932, z 2016r., poz. 195, poz. 615, poz. 846) – 

Rada Gminy, uchwala co następuje: 

 

   § 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Masłów: 

1) określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

2) zarządza pobór ww. opłaty w drodze inkasa; 

3) określa inkasentów ww. opłaty; 

4) określa termin płatności dla inkasentów; 

5) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów. 

 

   § 2.  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli 

nieruchomości uiszcza się bez wezwania, raz na kwartał, w terminach: 

1) za I kwartał do 15 marca danego roku; 

2) za II kwartał do 15 maja danego roku; 

3) za III kwartał do 15 września danego roku; 

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 

             2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Masłów, przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Masłów lub u inkasenta. 

   § 3. Zarządza się na terenie Gminy Masłów pobór opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa. 

   § 4.  Inkaso w sołectwach powierza się sołtysom gminy Masłów. 

 

   § 5. 1. Rozliczenia z zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

inkasenci zobowiązani są dokonać w ciągu 7 dni od terminu płatności każdej raty opłaty, 

poprzez wpłatę zainkasowanej należności na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy. 

           2. Odpowiedzialność inkasentów określają przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa. 

   § 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od sumy zainkasowanych i 

terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Masłów wpłat.   

   § 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIV/268/2013 

Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 



uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

na obszarze Gminy Masłów, uchwała Nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 

29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy 

Masłów oraz uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku 

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

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów. 

   § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

   § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 



Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na treść art.11 ustawy z dnia 28 listopada 

2014 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 r., poz.87), gdyż z mocy tego przepisu 

dotychczas obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 

2013 roku r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów oraz  

Uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów, jako akt prawa miejscowego 

wydany na podstawie delegacji ustawowej tj.  art. 6 l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach utraci moc. 

 


