
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/311/2022 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. 

poz. 2151) uchwala się co następuje: 

§ 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za wyjątkiem określonym w § 2, 

zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z góry, 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są uiszczać ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, za rok, od domku letniskowego na nieruchomości albo od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał ten obowiązek, a w kolejnych latach w terminie do 15 lipca 

każdego roku kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 uiszcza się bez uprzedniego wezwania, przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Chociwlu podany na stronie www.chociwel.pl lub w kasie Urzędu Miejskiego 

w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52 oraz u inkasentów, po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. 

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

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5140,  z 2021 r. poz. 6209, z 2022 r. 

poz. 2442). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 2778



§ 7. Uchwał wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Robert Kawa 
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