
 
 

UCHWAŁA NR XIII/52/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6l ust. 1 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 
11 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2012 r. poz. 3762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin – uczestników 
Związku Gmin Wierzyca uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy 
w terminie do 25 dnia danego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za rok od nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 
25 lutego każdego roku, którego obowiązek opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, składanych w danym roku, którego obowiązek opłaty dotyczy, po terminie 
uiszczania opłaty, o którym mowa w ust. 2 – ryczałtową opłatę za rok, w którym deklaracja została złożona, 
uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym została złożona. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na wskazany indywidualny numer konta 
bankowego. 

§ 2. Traci moc uchwała nr III/16/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 1323). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia sobota, 8 sierpnia 2020 r.

Poz. 3490



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia  Związku 

Gmin Wierzyca 
 
 

Grzegorz Piechowski 
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