
       
UCHWAŁA Nr XXV/383/2020 

RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 
z dnia 28 października 2020r. 

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art 6l 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z góry, bez wezwania, 
w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, za miesiąc styczeń upływa w dniu  
20 lutego danego roku.  

3. Jeżeli 20 dzień miesiąca wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, za wniesienie 
opłaty w terminie uznaje się wniesienie opłaty w dniu roboczym, następującym 
bezpośrednio po dniu wolnym od pracy. 

4. W przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty po terminie zapłaty za dany miesiąc, opłatę za ten miesiąc lub różnicę  
w opłacie wynikającą ze zmiany danych należy uiścić w kolejnym terminie płatności 
wraz z opłatą za następny miesiąc płatności. 

5. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określają odrębne uchwały. 
 

§ 2 
Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą 
uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie lub na wskazany rachunek 
bankowy. 

§ 3 
Traci moc uchwała Nr XIV/193/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia  
30 października 2019r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 
 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 do uchwały Rady Miejskiej Władysławowa 

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

 
 
Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439), rada gminy określa termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
W związku z uchyleniem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, w niniejszej uchwale nie ustala się terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości. 

 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 


