
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2013
RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

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

§ 1. W uchwale nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 stycznia 2013 r. poz. 1161) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: „1) obowiązek ponoszenia opłaty powstaje 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na 
danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;”

2) w § 1 punkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: „2) opłatę należy wnosić miesięcznie do 10 dnia 
każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, 
z zastrzeżeniem pkt 3;”

3) w § 1 punkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: „3) pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się w terminie do 12 sierpnia 2013r.;”

4) w § 1 skreśla się punkt 4)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy
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Uzasadnienie
Uchwały Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

W dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Gminy Ojrzeń podjęła uchwałę Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Intencją podjęcia w/w uchwały było ułatwienie systemu 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata miesięczna – więc niższa niż kwartalna, co 
powoduje zwiększenie możliwości zapłaty przez część mieszkańców). 

Przeniesienie płatności z miesiąca którego opłata dotyczy, na miesiąc następny, spowoduje 
zwiększenie świadomości społecznej, uwidocznienie faktu, iż wnoszona opłata za gospodarowanie 
odpadami nie jest abstrakcyjna, lecz jest przeznaczana przez samorząd faktycznie na koszty 
funkcjonowania systemu – m.in. na prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych. 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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