
UCHWAŁA NR XXIV/206/2013
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

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

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

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sztutowo, w terminach wskazanych w § 
2 ust. 1-3 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

1) W wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w 
przypadku jej niezłożenia albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji w wysokości 
określonej przez Wójta w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy z dnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, lub powstały odpady komunalne. 

2. Opłatę należy wnosić w terminie do 15 dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 czerwca 2013 r. i obejmuje okres od dnia 01 czerwca 
2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 

4. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy BS Stegna 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010 lub 
gotówką w kasie Urzędu Gminy w Sztutowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.06.2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Bogdan Pniewski

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 6F8935BE-075A-4A67-9DC0-8B54B1F29C40. Podpisany



Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 6l nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty                                                     za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 15 dnia kolejnego 
miesiąca. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie Uchwały jest zasadne. 
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