
DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

  

Szczecin, dnia 6 listopada 2020 r. 

Poz. 4949 

UCHWAŁA NR XX V11146120 
RADY MIASTA ŚWID WIN 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Swidwin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 w związku z art. 40 ust. i i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwała się, co następuje: 

* 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują  
mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne uiszczają  miesięczną  opłatę  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z dołu, do 10 dnia miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia 
opłaty dotyczy. Wyjątek stanowi opłata za grudzień, którą  uiszcza się  do końca bieżącego roku 
kalendarzowego, tj. do 31 grudnia. 

* 2. I. Właściciele nieruchomości, na których znajdują  się  domki letniskowe lub właściciele innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część  
roku, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne, za wyjątkiem nieruchomości, na 
których znajdują  się  rodzinne ogrody działkowe uiszczają  ryczałtową  opłatę  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zwaną  dalej „opłatą  ryczałtową", z góry, w terminie do 30 kwietnia roku, którego obowiązek 
ponoszenia tej opłaty dotyczy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty ryczałtowej lub 
jej wysokość  po 30 kwietnia danego roku, opłatę  ryczałtową  uiszcza się  w terminie do 30 dni od dnia 
wystąpienia tych okoliczności. 

3. Opłaty, o których mowa w niniejszej uchwale, uiszcza się  przelewem na rachunek bankowy Gminy 
Miejskiej Świdwin lub gotówką  w kasie Urzędu. 

4. Traci moc uchwała Nr XIX/153/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2638). 

7. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świdwin. 
8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą  obowiązującą  od dnia I stycznia 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Monika Stępniak 


