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UCHWALA N r 108IXVl/2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 27 maja 2016 r. 

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

odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz<}.dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystosci i porz<}.dku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy uchwala, 


co nastypuje: 


§ 1. Ustala siy nastypuj<}.cy tennin, czystotliwosc tryb uiszczania oplat za gospodarowanie 


odpadami komunalnymi: 


1) obowi<}.Zek ponoszenia oplaty powstaje za kai:dy miesi<}.c, w ktorym na danej 

nieruchomosci zamieszkuje mieszkaniec; 

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

wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych bez wezwania z gory w tenninie do 15 dnia 

kai:dego miesi<}.ca, ktorego obowi<}.Zek ponoszenia oplaty dotyczy; 

3) oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszczac bez wezwarua 

w kasie Urzydu Gminy w Nowym Miescie lub przelewem na indywidualny rachunek 

bankowy Gminy Nowe Miasto nr: 72 8213 0008 2006 080288000012; 

4) w przypadku nast<}.pienia w ci<}.gu miesi<}.ca zmiany w zakresie podstaw ustalenia oplaty 

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

z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz<}.dku w gminach oplaty za 

ten miesi<}.c uiszcza siy w tenninie miesi<}.ca od dnia, w ktorym nast<}.pila zmiana; 

5) dopuszcza siy wnoszenie miesiycznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za kilka okresow rozliczeniowych, nie wiycej niz do kor1ca danego roku kalendarzowego. 

§ 2. Traci moc Uchwala Nr 128/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 roku 


w sprawie terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami. 


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


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


Wojewodztwa Mazowieckiego. 
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11 Uzasadnienie 


do UCHWALY Nr 108IXVII2016 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 27 maja 2016 r. 


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

odpadami komunalnymi. 

W zwi¢u z nowelizacj~ ustawy 0 utrzyrnaniu czystosci i porz~dku w grninach z dnia 28 

listopada 2014 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach oraz niektorych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), w celu zachowania wa2:nosci uchwaly w sprawie 

terminu czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnyrni, 

Rada Gminy zgodnie z art. 6 I, ustawy z dnia z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 

i porz~dku w grninach (Dz. U. 2016 r., poz. 250) zobowi¥ana jest podj~c uchwaIy, uwzglydniaj~c 

zmienione przepisy w tym zapis, iz wskazuje siy czy oplaty uiszcza siy z dom czy z gory. 

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnyrni byd~ uiszczane z gory bez wezwania, raz na 

miesi~c w terminie do 15 dnia kaZdego miesi~ca, ktorego oplata dotyczy. 

W zwi¢u powyzszym podjycie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione. 
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