
UCHWAŁA NR X/152/2015
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. j.t. z 
2015r. poz. 1515 ) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm. ). Rada Gminy Stężyca

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/238/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi §1 ust. 1. otrzymuje 
brzmienie:

„1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właściciela 
nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za okres od 1 stycznia do 31 marca – w terminie do 31 marca z dołu,

2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – w terminie do 30 czerwca z dołu,

3) za okres od 1 lipca do 30 września – w terminie do 30 września z dołu,

4) za okres od 1 października do 31 grudnia – w terminie do 30 listopada, październik z dołu, listopad z 
dołu, grudzień z góry”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca

Stefan Literski
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015r.

poz. 87), koniecznym stało się zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1399 z późn. zm.) podjęcie zmieniającej uchwały

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

komunalnymi, wskazując czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu czy z

góry.
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