
UCHWAŁA NR IV/22/15
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2015 r.

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 87) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, w terminie wskazanym 
w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a w przypadku jej nie złożenia albo uzasadnionych wątpliwości – co do danych 
zawartych w deklaracji w wysokości określonej przez Burmistrza w decyzji wydanej na podstawie art. 6o 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 

1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstały odpady komunalne.

2. Opłatę należy wnieść z dołu w terminie do 15 każdego miesiąca.

3. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska lub gotówką 
w kasie Urzędu Miasta.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r.

 

Burmistrz Miasta Krynica 
Morska

Teresa Pawłowska
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