
UCHWAŁA NR XL/344/2022 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

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

Na podstawie podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 61 ust. 1, w związku z art.6i ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (Dz. U.  z 2021 r.  
poz. 888 z późn. zm.1))  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez 
właściciela nieruchomości z dołu, bez wezwania, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, 
którego opłata dotyczy. 

2. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez 
właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z góry, w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

3. W przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której mowa w ust.2, po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, opłata ryczałtowa uiszczana jest 
z góry w pełnej wysokości, w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia. 

4. Wysokość stawek opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, określa odrębna uchwała. 

§ 3. Właściciel nieruchomości opłatę uiszcza na  rachunek bankowy wskazany przez Gminę. 

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/041/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 6. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy 

 
 

Marcin Osowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1648 i poz. 2151. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach Rada 
Miasta i Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowane zmiany wynikają  ze zmiany regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi  i dotyczą dodania w nowej uchwale innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zmiany terminu uiszczania rocznej 
ryczałtowej  opłaty do 30 czerwca każdego roku w związku ze zgłaszanymi uwagami od właścicieli tych 
nieruchomości. 
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