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Uchwala NR Xl6212015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 pazdziernika 2015 roku 

w sprawie okreslenia terminu, cz~stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'tdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 61 w zwi'tzku 
z art. 6h i 6i ustawy z dnia 16 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'tdku w gminach 
(t.j . Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poin. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

1. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci zamieszkalych 
i niezamieszkalych wnoszona jest w iacznej wysokosci za trzy miesi'tce dane go kwartaiu, 
z cz~stotliwosci't raz na kwartai w nastepujacych terminach: 

1. za okres styczen - marzec - do 15 marc a dane go roku 
2. za okres kwiecien - czerwiec - do 15 maja danego roku 
3. za okres lipiec - wierzesien - do 15 wrzesnia danego roku 
4. za okres paidziernik - grudzien - do 15 1istopada danego roku 

2. Ryczahowa oplata za gospodarowanie odpdami komuna1ymi za rok od domku letniskowego 1ub 
innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wnoszona jest raz 
w roku w terminie do 15 maja dane go roku. 

§2 

W przypadku zmiany danych b~d'tcych podstaw't ustalenia wysokosci naleznej opiaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opiata w zmienionej wysokosci na1iczana jest pocZ'twszy 
od miesi'tca w kt6rym nast<wiia zmiana. 

§3 

Opiat~ na1ezy wpiaca6 bez wezwania w kasie Urz~du Gminy Baboszewo 1ub przelewem na 
indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu w sprawie wysokosci opiaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§4 

Traci moc Uchwaia Nr XVIl146/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012 roku 
w sprawie okres1enia terminu, cz~stotliwosci i trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie odpadami 
komuna1nymi. 

§5 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§6 

~ .. ~ Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku . }';2; . .; Wojew6dztwa Mazowieckiego z moc't obowi'tzuj'tc't od 1 stycznia 2016 roku. 
Urz~dowym 
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Uzasadnienie do Uchwaly NR Xl62/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 wrzesnia 2015 roku 

W wyniku zmian ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w grninach z dnia 13 wrzesnia 
1996 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z poin. zm.) gmina ma obowi'l:.zek obj'l:.c systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich wlascicie1i zamieszkalych nieruchomosci 
z terenu gminy. Stosownie do art. 61 znowe1izowanej ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'l:.dku 
w gminach Rada Gminy Baboszewo zobowi'l:.Zana jest do okres1enia w drodze uchwaly terminu, 
cz<;?stot1iwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komuna1nymi. Uchwala 
przewiduje, ze oplaty na1ezy wnosic kwarta1nie w l'l:.cznej kwocie za trzy miesi'l:.ce ka1endarzowe 
w okres1onych w uchwa1e terminach. Stawki oplaty oraz spos6b jejna1iczania zostaly okres1one 
w uchwa1e w sprawie metody usta1enia oplaty za gospodarowanie odpadami komuna1nymi oraz 
stawki oplaty. Natomiast wz6r deklaracji, na podstawie kt6rej oplata b<;?dzie na1iczana, zostal 
okres1ony w odr<;?benej uchwa1e w sprawie wzoru dek1aracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komuna1nymi skladanej przez wlascicie1i nieruchomosci. 

Uchwala w sprawie okres1enia terminu, cz<;?stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komuna1nymi stanowi akt prawa miejscowego. 
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