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UCHWAŁA NR XXI/............/2020 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia .................... 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno na których zamieszkują mieszkańcy 
uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc z góry w terminie do: 

1) 15 stycznia każdego roku, 

2) 15 lutego każdego roku, 

3) 15 marca każdego roku, 

4) 15 kwietnia każdego roku, 

5) 15 maja każdego roku, 

6) 15 czerwca każdego roku, 

7) 15 lipca każdego roku, 

8) 15 sierpnia każdego roku, 

9) 15 września każdego roku, 

10) 15 października każdego roku, 

11) 15 listopada każdego roku, 

12) 15 grudnia każdego roku. 

2. Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  uiszczają raz w roku z góry w terminie do 15 maja każdego roku. 

§ 2. Opłaty o których mowa w § 1 należy wpłacać bez wezwania na przypisany dla każdej nieruchomości 
indywidualny rachunek bankowy. 

§ 3. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. 
poz. 4096). 

2) Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 4985). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2020 r.        
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UZASADNIENIE

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.

1579) zmieniono brzmienie przepisu art. 6j ust. 3b wyżej wspomnianej ustawy w taki sposób, że stawkę

opłaty ryczałtowej ustala się od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Przed nowelizacją ustawy stawka

ustalana była od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Dodatkowo odrębną uchwałą Rada Gminy Gniezno

zrezygnowała z odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższymi zmianami oraz mając na uwadze spójność prawa

uznano za konieczne podjęcie przedmiotowej uchwały.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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