
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/232/2020 

RADY GMINY SZCZYTNO 

z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc kalendarzowy 

z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. 1. Ustala się, iż obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek 

letniskowy lub właścicieli innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania za cały rok z góry w terminie do 

15 maja za bieżący rok kalendarzowy. 

2. W przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w ust. 1, po dniu 15 maja danego roku kalendarzowego, opłata ryczałtowa uiszczana jest 

w pełnej wysokości, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po miesiącu powstania obowiązku jej 

ponoszenia (z góry). 

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w kasie Urzędu Gminy Szczytno, 

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szczytno. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XL/289/2017 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie 

terminu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. 

poz. 4360). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno 

Edward Lenarciak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 5185
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