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UCHWAŁA NR XVII/137/2016
RADY GMINY STUDZIENICE
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie: 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 (tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy
Studzienice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Właściciele:
1) nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Studzienice, na których
komunalne,

powstają

odpady

2) nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Studzienice, na których powstają odpady
komunalne, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się cmentarze,
3) właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części wykorzystywanych do
celów użytkowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszczają za każdy miesiąc.
2. Opłatę należy wnieść z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy 72 1240 3783
1111 0000 4080 8822 Bank PEKAO S.A. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Studzienice.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Studzienice, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjnowypoczynkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają za cały rok.
2. Opłatę należy wnieść z góry w terminie do 30 czerwca każdego roku, którego dotyczy obowiązek
ponoszenia opłaty, bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy 72 1240 3783 1111 0000 4080 8822 Bank
PEKAO S.A. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Studzienice, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Właściciele nieruchomości, którzy po 30 czerwca danego roku nabędą lub wybudują nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości z dołu w terminie 30 dni od dnia nabycia lub
wybudowania ww. nieruchomości przelewem, bez wezwania, na rachunek bankowy 72 1240 3783 1111 0000
4080 8822 Bank PEKAO S.A. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Studzienicach.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy
Studzienice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem 1
stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Artur Kobiella

