
 

 

UCHWAŁA NR XV/91/2016 

RADY GMINY STRZELCE 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia 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 (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Strzelce zobowiązani są do 

ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „z góry” za każdy kwartał - do ostatniego dnia 

każdego kwartału – za dane miesiące: 

1) styczeń, luty, marzec - do dnia 31 marca; 

2) kwiecień, maj, czerwiec - do dnia 30 czerwca; 

3) lipiec, sierpień, wrzesień - do dnia 30 września; 

4) październik, listopad, grudzień - do dnia 31 grudnia. 

2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, o którym mowa 

w § 1 ust. 1, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

3. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część mie-

siąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się  

w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca na-

stępnego, po którym nastąpiła zmiana. 

§ 2. Wysokość stawek opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1, określa odrębna uchwała. 

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Strzel-

ce lub przelewem na rachunek bankowy urzędu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVI/125/2013 Rady Gminy Strzel-

ce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2013). 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Strzelce 

Stanisław Kruglak 
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