
PROJEKT 

Uchwała Nr ……………… 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ……………………. 
 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Michałowice 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wnoszona bez wezwania z dołu  

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

§ 2. 
Opłata, o której mowa w § 1 uiszczana będzie: 

1) gotówką w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub 

2) przelewem na rachunek bankowy Gminy Michałowice.  

 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 4. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXI/201/2012 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości 

położonych na terenie gminy Michałowice. 

 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 

Gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod 

uwagę warunki miejscowe (art. 6l ustawy). 

Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustala się od osób zamieszkujących na nieruchomościach. Właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne umowy będą 

zawierać indywidualnie. 

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą 

uiszczane miesięcznie do 10 dnia po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przez 

Gminę obowiązków odbioru odpadów komunalnych.  

Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w 2012 roku i funkcjonuje do chwili 

obecnej. Rozliczenie pomiędzy Gminą a odbiorca odpadów następuję również miesięcznie.  


