
UCHWAŁA NR 131/XXI/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391) Rada Gminy Małkinia Górna  uchwala, co 
następuje: 

§ 1. § 1 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości wnosi 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. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje 
okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 

§ 3. § 3 Opłatę, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości wnosi: 

1) przelewem, wpłatą na rachunek bankowy Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, 
nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 - z podaniem adresu nieruchomości, na której powstają odpady 
komunalne. 

2) w kasie Urzędu Gminy w Małkini Górnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr inż. Ewa Janik
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Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. 
U. z 2012r. poz. 391) zgodnie z art. 6l Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki 
miejscowe. Uchwała reguluje dokładny termin częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu 
ograniczenia formalności dla mieszkańców  (opłata jest wnoszona cztery razy w roku zamiast dwanaście razy 
w roku). Częstotliwość i terminy wnoszenia opłaty  za odpady komunalne dostosowano do  podatków 
lokalnych. 
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