
f 
• 

UCHWALA Nr 3711V/2019 

RADY GMINY NO WE MIASTO 

z dnia 14 marca 2019 roku 

w sprawie okreslenia termiou, cz~stotliwosci j trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. ] i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994 z pOin. zm.) oraz art. 6 I ustawy 

z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (Oz. U. z 2018 r. 

poz. 1454 Z p6in. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Ustala siy nast<rpuji:}cy term in, czystotliwosc i tryb uiszczania oplat za gospodarowarue 

odpadami komunalnymi: 

1. 	 obowi~k ponoszenia oplaty powstaje za kaZdy miesi<}c, w ktorym na danej 

nieruchomosci zamieszkuje mieszkaniec; 

2. 	 miesiyczne oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane s<l przez 

wta.scicieli nieruchomosci zamieszkalych bez wezwania z g6ry w tenninie do 15 dnia 

ka.zdego roiesii:}ca, kt6rego obowi<}Zek ponoszenia oplaty dotyczy; 

3. 	 opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszczac bez wezwama 

na rachunek bankowy Gminy Nowe Miasto; 

4. 	 w pnypadku nast<lpienia w cii:}-gu miesii:}-ca zmiany w zakresie podstaw ustaJenia opiaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 0 kt6rej mowa wart. 6 must. 2 ustawy 

Z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaruu czystosci i porZt}dku w gminach, op!aty za ten 

miesii:}-c uiszcza siy w terminie miesiqca od dnia, w kt6rym nasti:}pHa zmiana; 

5. 	 dopuszcza si(( wnoszenie miesi((cznej oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za kilka okres6w rozliczeniowych, nie wiycej niz do konca danego roku 

kalendarzowego. 

§ 2. Traci moc Uchwa\a Nr 108IXVII2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 


roku w sprawie terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie 


odpadami. 


§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeniu w Dzienniku 


Urzydowym Wojew6dztwa Mazow;eckiego. 
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Uzasadoieoie 


do UCHWALY Nr 37IIV/2019 


RADY GMINY Nowe Miasto 


z dnia 14 marca 2019 roku 


w sprawie okreslenia terminu, cz~stotliwoscj i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

przedmiotowa uchwala nie dokonuje zmlany dotychczas obowi¥uj'}cego tenninu 

czystotliwosci uiszczenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie 

Nowe Miasto 

Oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi Sq uiszczane z gory bez 

wezwania, raz na miesiqc w tenninie do 15 dnia kaZdego miesiCJca., kt6rego oplata dotyczy. 

Podjycie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione ze wzglydu na zmiany numeru 

rachunku bankowego, na kt6ry nalezy uiszczac oplaty za gospodarowarue odpadami 

komunalnymi. 


