
 
UCHWAŁA Nr XII/114/2016 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 16 maja 2016 r. 

 
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 
Rada Gminy Widuchowa uchwala co następuje:  

 
§ 1. 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty                                       

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza  
    za miesiąc kalendarzowy, bez wezwania, do 15 dnia każdego danego miesiąca,                      
    z zastrzeżeniem pkt. 2;  
2) pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia  
    1 do 31 stycznia 2017 roku, uiszcza się w terminie do 15 stycznia 2017 roku. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty.  

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości 
na rachunek bankowy Gminy Widuchowa. 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie  z dniem  1 stycznia 2017 r. 

 
 

 
 
                  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/114/2016 
                                                                                 Rady Gminy Widuchowa 
                                                                                 z dnia 16 maja 2016 r. 
 

                           
                                                      

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 

 Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy powinna określić, w drodze uchwały, 
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą 
uiszczane miesięcznie do 15 dnia danego miesiąca, gdyż jednorazowe, półroczne lub 
kwartalne jej uiszczenie mogło by stanowić dużą barierę finansową dla osób o niskich 
dochodach i dla rodzin wielodzietnych.  

 Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej jeśli termin uiszczenia opłaty przypadnie 
w dzień wolny od pracy lub sobotę wówczas terminem zapłaty będzie następny dzień 
roboczy. Przy czym, pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą 
okres od dnia 1 do 31 stycznia 2017 roku, właściciele nieruchomości powinni uiścić w 
terminie do 15 stycznia 2017 roku. Opłata będzie wnoszona na rachunek bankowy Gminy 
Widuchowa.  

 Wysokość opłaty określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  

 Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy Widuchowa 
przedmiotowej uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


