
UCHWAŁA NR XI/77/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 6l ust.1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

 

§1.1 Ustala się następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat 

za gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: 

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, bez odrębnego 

wezwania, z góry za miesiąc kalendarzowy, do dnia 15-ego danego miesiąca 

z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej; 

2) pierwszą opłatę, za okres od dnia 1 do 31 dnia stycznia 2020 r. uiszcza się do dnia 

15-ego stycznia 2020 r. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy 

Gminy Widuchowa. 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej reguluje odrębne uchwała.  

 

§2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/77/2019 

      Rady Gminy Widuchowa  

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) rada gminy określa, 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. 

 

Projekt zakłada pobieranie opłat od mieszkańców z góry, co pozwoli na bieżące 

monitorowanie wywiązywania się z powyższego obowiązku przez mieszkańców Gminy 

Widuchowa, przy czym termin uiszczenia opłaty – do 15ego dnia każdego miesiąca 

nie powinien być uciążliwy dla mieszkańców, podobnie jak częstotliwość jej poboru 

(miesięczna), co powoduje uniknięcie konieczności jednorazowego uiszczania większych 

kwot.  

 

 

 

 


