
UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.) w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Obrowo 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 W uchwale Rady Gminy Obrowo Nr IV/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące 
zmiany: 

2. § 1.1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: „Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszcza się miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała podejmowana jest na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010ze zm.), który
stanowi, iż Rada Gminy Obrowo zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała uwzględnia warunki
miejscowe.

Uchwała, zmienia zapis w obowiązującej uchwale Nr IV/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący
sposób: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do ostatniego dnia
miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają
bez zmian.

Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców
gminy Obrowo oraz w celu uproszczenia zasad wnoszenia opłat.
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