
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/264/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ust.1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 z pózn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713), 

Rada Miejska w Kartuzach 
na wniosek Burmistrza Kartuz 

 uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w częstotliwości 
dwumiesięcznej, z góry, w terminie do 15 dnia miesiąca, zgodnie z tabelą: 

Termin Płatności: Za okres: 
15 luty Styczeń – Luty  

15 kwiecień Marzec – Kwiecień 
15 czerwiec Maj – Czerwiec 
15 sierpień Lipiec – Sierpień 

15 październik Wrzesień – Październik 
15 grudzień Listopad – Grudzień 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajdują się domki 
letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z góry, 
w danym okresie rozliczeniowym, w terminie do 15 lipca danego roku. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których założono rodzinne 
ogródki działkowe, uiszcza się w terminach: 

a) do 15 sierpnia, z dołu, za pierwsze półrocze roku 2020, 

b) do 30 grudnia, z dołu, za drugie półrocze roku 2020, 

c) do 15 dnia miesiąca, z góry, w częstotliwości dwumiesięcznej, w latach kolejnych, po 2020 roku, zgodnie 
z tabelą: 

Termin Płatności: Za okres: 
15 luty Styczeń – Luty  

15 kwiecień Marzec – Kwiecień 
15 czerwiec Maj – Czerwiec 
15 sierpień Lipiec – Sierpień 

15 październik Wrzesień – Październik 
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15 grudzień Listopad – Grudzień 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania, trybem przelewu na 
indywidualny rachunek bankowy, który wskazuje Urząd Miejski w Kartuzach. 

§ 2. Traci moc uchwała nr L/582/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 września 2018 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2018., poz. 3630). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
1 stycznia 2021 roku, za wyjątkiem § 1 ust. 2 oraz § 1 ust. 3 lit. a i b, który wchodzi w życie 1 sierpnia 
2020 roku. 

  
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach 

 
 

Mariusz Treder 
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