UCHWAŁA NR XXI/223/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 250), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z góry, za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, w terminach:
1) za miesiąc styczeń do 15 stycznia danego roku;
2) za miesiąc luty do 15 lutego danego roku;
3) za miesiąc marzec do 15 marca danego roku;
4) za miesiąc kwiecień do 15 kwietnia danego roku;
5) za miesiąc maj do 15 maja danego roku;
6) za miesiąc czerwiec do 15 czerwca danego roku;
7) za miesiąc lipiec do 15 lipca danego roku;
8) za miesiąc sierpień do 15 sierpnia danego roku;
9) za miesiąc wrzesień do 15 września danego roku;
10) za miesiąc październik do 15 października danego roku;
11) za miesiąc listopad do 15 listopada danego roku;
12) za miesiąc grudzień do 15 grudnia danego roku.
2. Określa się, iż ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z góry
za rok w dwóch równych ratach w następujących terminach:
1) do 15 maja danego roku;
2) do 15 listopada danego roku.
3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2 określona zostanie w odrębnej uchwale.
4. Podstawę uiszczenia opłaty stanowić będzie wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór stanowić będzie załącznik do odrębnej uchwały w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w
przypadku jej niezłożenia albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, w
wysokości określonej przez Burmistrza w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bez wezwania bezpośrednio do kasy Urzędu
Miejskiego w Chojnicach lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
2. Numer rachunku bankowego właściwego do uiszczania opłaty przydzielany jest indywidualnie.
§ 3. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną
uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach, którą składa Burmistrzowi w ustalonym terminie.
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§ 4. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/290/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2012r. w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 345).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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