
Uchwała Nr III/23/2018 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 21 grudnia 2018  

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr  IX/55/2015 z dn. 30 października 2015r.                     

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

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6608) wprowadza                               

się następującą zmianę: § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

      „ § 1.2. Opłatę uiszcza się w jeden z poniższych sposobów: 

          -  przelewem na rachunek bankowy Gminy, 

          -  gotówką w banku, 

          - gotówką albo za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu        

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny w kasie 

Urzędu Gminy Rozdrażew.” 

          § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

                     Wiesław Jankowski   

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                         

i porządku  w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy określa w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzenie nowych metod płatności                     

w kasie Urzędu Gminy Rozdrażew obliguje do zmiany ww. uchwały. 

Podjęcie jej umożliwi mieszkańcom regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie tylko gotówką w kasie Urzędu Gminy, ale także zapłatę  za pomocą innego 

instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny (np. kartą płatniczą, za pomocą BLIKA). 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

          Wójt Gminy  

          Mariusz Dymarski  

 


