
UCHWAŁA NR XIV/106/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zebranymi z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z góry za dany miesiąc, 
w terminie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Miasta Chełmży.

§ 4. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. 
poz. 3864).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W myśl zapisów zawartych w art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) rada

gminy zobowiązana została do ponownego podjęcia szeregu uchwał dotyczących systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi, w tym m.in. uchwały ustalającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż dotychczasowe uchwały zachowują moc na okres nie

dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2016 r.

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa

miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Akt ten reguluje dokładny termin i częstotliwość oraz dostępne tryby wnoszenia opłaty oraz wskazuje czy

opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Niniejsza uchwała nie zmienia dotychczasowego terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W myśl powyższego opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie miasta Chełmży nadal uiszczana będzie miesięcznie z góry, w terminie do 25 dnia

każdego miesiąca kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, w kasie Urzędu Miasta

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

wnoszenia opłaty została ustalona z uwzględnieniem zachowania płynności finansowej budżetu miasta.

Mając na uwadze powyższe koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską Chełmży uchwały w

przedmiotowej sprawie.
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