UCHWAŁA NR XVIII/117/2016
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
Na 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bez wezwania, terminie do dnia 25 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
opłaty dotyczy z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. 1. W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,
opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się za rok z góry, jednorazowo do dnia 31 marca, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Opłatę zryczałtowaną, za rok 2016, za okres od 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku uiszcza
się do dnia 31 października 2016 roku.
§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto
Urzędu Gminy Brzuze lub gotówką w kasie urzędu.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzuze Nr XX/155/2012 z dnia 28 grudnia2012 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z roku 2012 poz. 301) w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzuze.
§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze
Krzysztof Budziński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) dotychczasowe akty
prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym zapisem wszystkie akty prawa miejscowego wydane na
podstawie zmienianych przepisów tracą moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Ustawa zmieniająca została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17 stycznia 2015 r. w związku z
czym powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi.
W niniejszej uchwale określono terminy dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W
stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały jedyną zmianą jest dodanie zapisów określających termin
płatności opłaty rocznej dla nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Potrzeba określenia terminu płatności
tej opłaty powstała w związku z podjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o raz z
obowiązkiem określenia rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
wykorzystywanych dla celów rekreacyjno- wypoczynkowych. Ze względu na wprowadzenie opłaty
zryczałtowanej w czasie roku 2016 określono dodatkowo termin uiszczenia opłaty za rok 2016 r.
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