
UCHWAŁA NR LII N/316/14
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somiankaz dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.  zm.) – Rada Gminy Somianka 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Somianka z dnia 
05 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Somianka oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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Załącznik do 
Uchwały Nr LIIN/316/14 
Rady Gminy Somianka 
z dnia 05 sierpnia 2014 r. 

 
 

Obwieszczenie 
Rady Gminy Somianka 

z dnia 5 sierpnia 2014 r. 
 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXI/181/12 Rady 
Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku  
do niniejszego Obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXXI/181/12 
Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. 
poz. 1395) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej:  
 

Uchwałą Nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r.  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 8290). 
 

2. Podany w załączniku do niniejszego Obwieszczenia tekst jednolity uchwały 
nie obejmuje: 
 

1) § 2 Uchwały Nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 
2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 8290), 
który stanowi: 
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.”. 

 

2) § 3 Uchwały Nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 
2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 8290), 
który stanowi: 
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.” 

 
 

Przewodniczący 
       Rady Gminy 
 
   Krzysztof Jan Rakowski 
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Załącznik 
do Obwieszczenia 
Rady Gminy Somianka 
z dnia 05 sierpnia 2014 r. 

 

Uchwała Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391), Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli 
nieruchomości uiszcza się z góry bez wezwania, raz na kwartał, w terminach: 
 

1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku, 
2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku, 
3) za III kwartał do 15 lipca danego roku, 
4) za IV kwartał do 15 października danego roku. 
 

§ 21 

Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 upływa w dniu  
15 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 
 

§ 32 

Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie przez właścicieli 
nieruchomości przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. 
 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
                                                                             Krzysztof Jan Rakowski 

                                                
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 8290), która weszła w życie z dniem 6 sierpnia 2013 r. 
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 Uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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