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UCHWAŁA NR XXXVI/454/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia 25 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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
(Dz. U. z 2021r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.
Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 6954) zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajduje się domek
letniskowy zobowiązani są uiszczać z góry roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w terminie do dnia 15 marca danego roku.”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy
Aleksander Budner
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry biorąc
pod uwagę warunki miejscowe.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 1648), Rada
Miejska w Kruszwicy w dniu 23 września 2021r. podjęła na nowo uchwałę w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajduje się domek
letniskowy.
W związku z powyższym nastąpiła zmiana określenia właścicieli nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, co powoduje konieczność wprowadzenia tej zmiany do przedmiotowej uchwały.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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