
    Uchwała Nr XVII/ 80 /2016   

 Rady Gminy Sabnie 

  z dnia 29 stycznia 2016 r. 

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

komunalnymi 

 

 Na podstawie, art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013. poz. 1399 ze zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia        

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015r. poz. 1515 ze zm.)  Rada Gminy Sabnie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez 

właścicieli nieruchomości bez wezwania, z góry w łącznej wysokości za trzy miesiące 

kalendarzowe, w terminach:  

1) za I kwartał  do 31 stycznia danego roku,  

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku, 

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku, 

4) za IV kwartał do 31 października danego roku. 

§ 2 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się wpłatą lub przelewem na rachunek 

bankowy  Gminy Sabnie. 

§ 3 

Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/153/2012.Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz., z 2013r., poz.1794). 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

      Przewodniczący  

      Rady Gminy 

 

      Wacław Mikołajczuk 



 

Uzasadnienie 

 

 

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

w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Sabnie zobowiązana jest określić 

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego  termin, częstotliwość i tryb uiszczania  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Akt ten w szczególności reguluje  

dokładny  termin i częstotliwość oraz dostępne metody wnoszenia opłaty.  

Ustalono kwartalną częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi. Terminy wpłat nie pokrywają się z wpłatami podatku od nieruchomości ani z 

wpłatami za wodę, aby nie obciążać na raz finansowo mieszkańców gminy. 

. 


