
UCHWAŁA NR XIV/099/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.1)), oraz art. 6l ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi 
uchwala 

§ 1. W uchwale Nr VII/041/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 2015 r., poz. 6316) zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. 
Właściciel nieruchomości opłatę uiszcza na rachunek bankowy wskazany przez Gminę.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1696, 1815
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Uzasadnienie
W art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010) nałożono na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niniejszą uchwałą dokonano zmiany numeru 
rachunku bankowego, na który opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają być wnoszone. Opłaty te 
właściciele nieruchomości winni wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez 
Gminę. 
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