UCHWAŁA NR XVI/144/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 10 czerwca 2016 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 (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz.250), 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co dwa miesiące
według harmonogramu:
1) do 15 stycznia - za miesiące styczeń i luty,
2) do 15 marca - za miesiące marzec i kwiecień,
3) do 15 maja - za miesiące maj i czerwiec,
4) do 15 lipca - za miesiące lipiec i sierpień,
5) do 15 września - za miesiące wrzesień i październik,
6) do 15 listopada za miesiące listopad i grudzień.
2. Mieszkaniec może dokonać płatności z góry za okres dłuższy niż dwa miesiące z oznaczeniem jakiego
okresu dotyczy wpłata.
§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana gotówką w kasie Urzędu Gminy w
Pszczółkach, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/180/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą nr XVIII/203/13 z dnia 13
marca 2013 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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Uzasadnienie
W myśl 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) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane
na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
przedmiotowej ustawy. Okres ten upływa 31 lipca 2016 r.
W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.
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