
UCHWAŁA NR XXII/163/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 19 grudnia 2012 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie 

do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

2. Opłatę ustaloną w ust. 1 właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać począwszy od dnia 

1 lipca 2013 roku. 

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

Chełmży lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Miasta Chełmży. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/163/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta ma obowiązek określić, w drodze uchwały 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Ustawowy 

termin podjęcia przedmiotowej uchwały upływa dnia 31.12.2012 r. 

Zgodnie z uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie 

miesięcznie, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego obowiązek 

ponoszenia opłaty dotyczy. Częstotliwość wnoszenia opłaty została ustalona z uwzględnieniem 

zachowania płynności finansowej budżetu miasta. 

Ponadto, art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) 

precyzuje obowiązki występujące po stronie właścicieli nieruchomości. 

W myśl powyższego właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma 

zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony 

z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie obowiązywania tej 

umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2013 r. 

Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany dołączyć kopię w/w umowy na odbieranie odpadów 

komunalnych. Natomiast w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia przedmiotowej umowy 

przed upływem 30 czerwca 2013 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany poinformować 

o tym fakcie Burmistrza Miasta Chełmży. 

W okresie, w którym właściciel nieruchomości jest zwolniony z uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie jest zobowiązana do odbierania od niego 

odpadów komunalnych. 

Stawki opłaty oraz sposób naliczania opłaty, a także wzór deklaracji na podstawie której 

opłata będzie naliczana, zostały podane w odrębnych uchwałach. 
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Mając na uwadze powyższe koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską Chełmży uchwały 

w przedmiotowej sprawie. 
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