
 
 

UCHWAŁA NR 560/XXVI/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 
poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc, z góry, w terminie do 
25 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. 

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza, bez 
wezwania: 

1) przelewem na indywidulany rachunek bankowy, 

2) gotówką, w tym w kasach Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 

2. Indywidualny rachunek bankowy jest nadawany automatycznie przez system po zarejestrowaniu 
złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja 
o indywidualnym rachunku bankowym zostanie przesłana pocztą na adres wskazany w deklaracji. Informację 
o indywidualnym rachunku bankowym można również uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami ul. 
Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr 291/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015 r. 
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2015 r., poz. 9466) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r..  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 
mgr inż. Piotr Obłoza

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 7306


		2020-07-03T12:03:36+0000
	Polska
	Anna Teresa Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




