
UCHWAŁA NR 112/XVI/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 roku poz. 5061)) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 roku poz. 2010) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właścicieli nieruchomości, na 
których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Słupno.

§ 2. 1. Ustala się, iż w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu bez 
uprzedniego wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, 
którego obowiązek opłaty dotyczy.

2. Ustala się, iż w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe roczna ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez 
uprzedniego wezwania w terminie do 15 marca za rok kalendarzowy, którego obowiązek dotyczy.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na wskazany 
indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Słupno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 grudnia 2019 r.

Poz. 15191
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