
 

 

UCHWAŁA NR I/12/20 

RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU 

z dnia 7 lutego 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się raz w miesiącu 

z góry, w terminie do 25-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opłatę dotyczącą nieruchomości innej niż zabudowana domkiem letniskowym, wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się raz w roku z góry, w terminie do 25 marca danego roku, którego 

opłata dotyczy. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

§ 3. Traci moc uchwała nr III/22/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 2258). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 

podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku i wchodzi w życie 

z dniem 1 maja 2020 r. z wyjątkiem § 1 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 05 marca 2020 r.

Poz. 1207
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