
UCHWAŁA NR XXIX/234/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875), 
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy 
Drawsko Pomorskie, uiszcza się co miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, 
w którym będą odebrane odpady. 

§ 2. 1.   Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe w przypadku nieruchomości w gminie Drawsko Pomorskie, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zwaną dalej 
„opłata ryczałtową”, uiszcza się 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 Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
28 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. 
poz. 2279). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, przy czym § 2 obowiązuje do dnia 
31 grudnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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Uzasadnienie

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być uiszczane przez
właścicieli nieruchomości w terminie pozwalającym na bieżące finansowanie kosztów
systemu, wskazano więc termin uiszczania opłaty ryczałtowej do 30 kwietnia danego roku,
którego obowiązek ponoszenia tej opłaty dotyczy. Dodatkowo określono zasady uiszczania
opłaty ryczałtowej gdy okoliczności mające wpływ na powstanie obowiązku opłaty
ryczałtowej lub jej wysokość zaistniały po 30 kwietnia danego roku.

Zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością wyłączenia możliwości uiszczania
opłaty w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, który został
zlikwidowany.

Zmiana uchwały konieczna jest także w związku z wyłączeniem z "gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi" domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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