
UCHWAŁA NR XXVII/184/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 26 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. 
poz. 713), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2010 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/62/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze 
inkasa (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r poz. 1319) w § 1 otrzymuje brzmienie: 
"§ 1.1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za okresy miesięczne, do ostatniego dnia 
miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Jeżeli ostatni dzień wyznaczonego terminu płatności 
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który 
nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą." 
"2. W przypadku  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszcza się bez wezwania w terminie do 30 kwietnia roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy." 

§ 2. Opłatę za 2020 r. należy wnieść 30 czerwca 2020 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE

W uchwale Nr VII/62/19 z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa
nie określono terminu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków
letniskowych.

W związku z powyższym należało doprecyzować termin płatności ustalonej ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy.
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