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UCHWAŁA NR XII/58/2011
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 
2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport 

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia terminów poboru opłaty. 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.65 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 
o referendum lokalnym (Dz.U.Nr 88, poz. 985 ze zmianami) oraz art.6 ust.4,art.6a i 6b ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 ze 
zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega §3 pkt.1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się opłatę zryczałtowaną miesięczną w kwocie 

4,20 zł za 1 osobę zamieszkałą na terenie danej nieruchomości.”.

§ 2. W § 4 pkt.3 dodaje się ppkt.4, który otrzymuje brzmienie: 

„4). Oświadczenia mieszkańca o pobycie poza miejscem stałego zameldowania i potwierdzonego przez 
sołtysa danej miejscowości.”.

§ 3. Zmianie ulega §4 pkt.7, który otrzymuje brzmienie: 

„Opłaty należy wnosić w jeden z wymienionych sposobów: 

1) poprzez wpłatę u sołtysów 

2) poprzez wpłatę do kasy Urzędu Gminy w Zakrzewie 

3) poprzez wpłatę na konto Urzędu Gminy w Zakrzewie wskazane w decyzji, w następujących terminach: 

- do 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał 

- do 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał 

- do 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał 

- do 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kawartał”.

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. 

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Zakrzewie Nr XXXV/194/2009 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku 
w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych oraz określenia terminów poboru opłat. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku. 
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