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RADY MTEJSKIEJ W JqDRZEJOWIE

z dnia 29 listopada 2012 t .

w sprawie okreslenia terminu, cz€stotliwosci i trybu uiszczania oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Na podstawie an. l8ust.2pkt 15, art. 40 ust. I iart.41 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
grninnym ( Dz. tJ.22001 r. Nr 142, poz. 1591 zp6in zm. ), art 6l ustawy zdnia 13 wrzeSnia 1996 r.
o utrzymaniu czysto5ci i porz4dku w gminach ( Dz. U. 2 20]12 t, poz. 391 z p62n zm.)

Rada Miejska w Jgdrzejowie
uchwala co nastQpuje:

$ l. L Miesiqczna oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona bgdzie przez wlaScicieli
nierrchomoSci z g6ry bez wezwania, w l4cznej uysokoSci zatrzy miesiEce kalendarzowe w terminach '

I ) za I kwartal do 3 I stycznia danego roku,

2) za ll kwarlal do l5 naja danego roku,

3) za III kwartal do l5 wrze6nia danego roku,

4) za IV kwaftal do l5 listopada danego roku.

2. Wysoko6i stawki oplaty , o kt6rej mowa w ust. I okre5la odrgbna uchwala.

3. Termin wniesienia pierwszej oplaty, o kt6rej mowa w ust. I uplywa w dniu 3l lipca 2013 r. i obejmuje okres
od I lipca 2013 r, do 30 wrzeSnia 2013.

$ 2. WlaSciciele nieruchomoSci oplatQ uiszczai bpd4 wplat4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzgdu
Miejskiego w JEdrzejowie.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa

$4.Uchwala wchodzi wZycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dawa Swigtokrzyskiego z mocq obowiqzujqcE od dnia I lipca 2013 r.

Przewodnicz4cy Rady
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U z a s a d n i e n i e

zsodnie z nowelizacj 4 ustawy z13 wrzelnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci iporz4dku w gminach (tj' Dz'

u.7ioti iii pit. lsil od onia t srycznla 2012 roku obowi4zuj4 nowe zasady gospodarowania. odpadami

komunalnymi . i/ypelniaj4c dysp ozyciQ aft 61 ustaury - rada gminy , w drodze uchwaty stanowi*cej akt prawa

miejscowego zobowi4zina lesi otirJStie termin ,czestotliwosi itryb uiszczania oplaty za gospodarowanie

odpidami komunalnymi , bior4c pod uwagE warunki miejscowe'

przy ustalaniu powylszych zasad wziQto pod uwagg liczbE mieszkaricdw zamieszkujqcych teren gminy,

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w kt6rych wlaSciciele

nieruchomosci .{{!'lwa'zajq odpady nieregulamie, w szczeg6lnosci to, ze na niekt6rych nieruchomodciach

odpady komunalne powstaj4 sezonowo .Uiszczanie oplat w systemie kwartalnym bpdzie dogodne dla

mieszkafc6w gminy Jgdrzej6w, zar6wno ptac4cych przelewem, jak r6wniez dla os6b, kt6re wplaty dokonywai
bgd4 bezpo3rednio w kasie Urzgdu Miejskiego w JEdrzejowie.

W zwi4zku z powyzszym podjQcie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione
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