
UCHWAŁA NR 22/19
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 13 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454 z późn.zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do 
20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

§ 2. Właściciele nieruchomości, obejmującej rodzinne ogrody działkowe wykorzystywane jedynie 
przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, uiszczają ryczałtową opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za dany rok kalendarzowy, co roku z góry, w terminie do dnia 20 maja roku 
kalendarzowego.

§ 3. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką lub kartą płatniczą 
w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, przelewem na indywidualnie wskazany rachunek bankowy lub 
w drodze inkasa.

2. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określi odrębna 
uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 72/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 28 czerwca 2016r. poz. 3013 z późn. zm).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak
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UZASADNIENIE

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

w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454 z późn.zm.) "Rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki

miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się

z dołu czy z góry".

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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