
UCHWAŁA NR XXV/173/22 
RADY GMINY BORZECHÓW 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada 
Gminy Borzechów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wnoszonej z góry bez wezwania.  

2. Opłatę uiszcza się kwartalnie w następujących terminach: 

1) za I kwartał - do 15 marca danego roku; 

2) za II kwartał - do 15 maja danego roku; 

3) za III kwartał - do 15 września danego roku; 

4) za IV kwartał - do 15 listopada danego roku. 

3. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszczana będzie z góry bez 
wezwania, w terminie do 15 maja danego roku. Jeżeli deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zostanie złożona po w/w terminie płatności, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia złożenia 
deklaracji. 

4. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 2. Opłatę wnosi się gotówką do kasy w Urzędzie Gminy Borzechów, przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Borzechów lub u inkasenta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów. 

§ 4. Traci moc uchwała VI/26/15 Rady Gminy Borzechów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca  Rady Gminy 
 
 

Agnieszka Drozda 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5B3E9BA8-4601-4E9A-813E-9CCEDB0F9B7D. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 4

	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


