
UCHWAŁA NR XX/162/13
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwala, 
co następuje 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości wnosi się 
bez wezwania raz na kwartał, w terminach: 

- za I kwartał do 20 marca danego roku, 

- za II kwartał do 20 czerwca danego roku, 

- za III kwartał do 20 września danego roku, 

- za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 upływa w dnu 20 września 2013r. 
i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. 

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciel nieruchomości wnosi przelewem, wpłatą na rachunek 
bankowy Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, nr 13 8923 1050 0800 0417 2008 
0005 - z podaniem adresu nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/141/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki
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