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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza jednorazowo opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, bez wezwania z góry do 31 października każdego roku, za bieżący rok 
kalendarzowy. 

§ 2. W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu płatności określonego w §1 niniejszej 
uchwały, ryczałtowa opłata roczna będzie wnoszona przez właściciela nieruchomości z góry do 15-go 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożona została deklaracja. 

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego 
w Krzepicach, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzepicach lub przekazem 
pocztowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

 

 W związku z wprowadzeniem rocznej opłaty ryczałtowej od domków letniskowych na 

nieruchomościach lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

zgodnie z art. 6j ust. 3 b ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

zaistniała konieczność określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z wspomnianych nieruchomości.  
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