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UCHWALA NR XXIX/225/17
RADY GMINY WLOCLA WEK
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie terminu,

częstotliwości

i trybu uiszczania

opłaty

za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

września

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13

czystości

1996 r. o utrzymaniu

i porządku w gminach (Dz. U z 201 7 r. poz. 1289 i 2056) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. l , art. 4lust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym

(Dz. U z 201 7 r. poz. 1875)

Rada Gminy

Włocławek

§ l. l.

Opłaty

uchwala, co

następuje:

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
każdego miesiąca,

z góry do 15 dnia

obowiązek

którego dotyczy

się miesięcznie

ponoszenia

opłaty,

z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2.

Ryczahową opłatę

których

nieruchomości,

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

znajdują się

domki letniskowe lub od innych

nieruchomości

na

wykorzystywanych

na cele rekreacyjno- wypoczynkowe uiszcza się jednorazowo z góry do 31 marca danego
roku, którego
Włocławek

3.

opłata

dotyczy i uiszczana jest na rachunek bankowy

lub w kasie

Pierwszą opłatę

Urzędu

Gminy

Urzędu.
się

w terminie 30 dni

mieszkańca,

a kolejne zgodnie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
nieruchomości

od dnia zamieszkania na danej

pierwszego

z ust. l.
4. W przypadku zmiany danych
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi w zmienionej
nastąpiła

5.

Opłata

będących podstawą

komunalnymi
wysokości

uiszcza

ustalenia

opłatę
się

za

wysokości należnej opłaty

gospodarowanie

za

odpadami

w terminie 30 dni od dnia, w którym

zmiana, a kolejne zgodnie z ust. l.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. l, uiszczanajest

na rachunek bankowy

Urzędu

Gminy

Włocławek,

w kasie

Urzędu

lub pobierana

w drodze inkasa.
6. Sposób pobierania
za inkaso

opłaty

w drodze inkasa i

określa odrębna uchwała

Rady Gminy

określenie wysokości

Włocławek.

wynagrodzenia

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Z dniem

wejścia

w

życie

niniejszej

uchwały,

traci moc

uchwała

nr XVI/127/16

Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

(Dz.

Urz.

Woj .

Kujawsko -Pomorskiego z 2016 r. poz. 2542).

§ 4.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem l stycznia 2018 r. i podlega

ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie:

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13
i

porządku

września

1996 r. o utrzymaniu

czystości

określa

w drodze

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289 i 2056) rada gminy

uchwały stanowiącej

akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
W

związku

nieruchomości ,

z

objęciem

na których

systemem gospodarowania odpadami komunalnych

znajdują się

domki letniskowe lub od innych

wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, należało

właścicieli

nieruchomości

uchwalić nową uchwałę.
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