
UCHWAŁA NR XXXIV/222/16
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t. j.  Dz. U.  z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 
obowiązani są uiszczać ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości nie 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe raz w roku bez wezwania do 10-ego września każdego 
roku, z góry, za rok którego opłata dotyczy.

2. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol lub przelewem na  
rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych

jedynie przez część roku.

Podjęcie przez Radę Miejską w Koniecpolu uchwały regulującej wysokość stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe niesie ze sobą konieczność określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.

Ze względu na to, iż osoby, których dotyczy przedmiotowa uchwała,
przebywają na terenie gminy tylko przez część roku, zasadne wydaje się być
zobowiązanie ich do uiszczania wyżej wskazanej opłaty jednorazowo w ciągu roku,
tj. do dnia 10 -ego września, z góry za rok którego opłata dotyczy. Opłaty tej osoby
zamieszkujące na wskazanych posesjach powinny dokonywać bez wcześniejszego
wezwania.

W przedmiotowej uchwale uregulowano również tryb uiszczania wskazanej
opłaty. Właściciele wspomnianych nieruchomości mogą dokonywać wpłat zarówno
bezpośrednio
w kasie Urzędu Miasta i Gminy jak i przelewem na rachunek bankowy Gminy
Koniecpol. Istnieje więc możliwość wyboru dogodnej formy płatności.
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