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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia .................... 2015 r. 

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

komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.
1)

) oraz art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza 

miesięcznie z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty 

dotyczy. 

2. Ryczałtową opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe uiszcza raz na kwartał w czterech równych ratach kwartalnych z dołu do 10 dnia 

następnego miesiąca po upływie kwartału tj.: 

1) za I kwartał do 10 kwietnia; 

2) za II kwartał do 10 lipca; 

3) za III kwartał do 10 października; 

4) za IV kwartał do 10 stycznia. 

§ 2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miasta 

Wąbrzeźno lub przelewem na wskazany, indywidualny rachunek bankowy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/162/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r.  

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

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 2104). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

                                                      
1] 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 

87 i 122. 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane 

na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na 

okres, na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. W związku z powyższym należy uchwalić nową uchwałę w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto 

w przedmiotowej uchwale został dodany paragraf dotyczący terminu uiszczania opłat za 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 


