
UCHWAŁA NR XXXI/42/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowej Słupi 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  W Uchwale nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez 
właścicieli nieruchomości przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi Nr 38 8507 0004 2007 
7006 0381 0068 Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Nowa Słupia oraz w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy w Nowej Słupi lub za pośrednictwem inkasentów wybranych przez Radę Miejską w Nowej Słupi.’’ 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
 
 

Rafał Piasecki 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) - ,,środki pochodzące z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na
wyodrębnionym rachunku bankowym’’.

W związku z powyższym należało otworzyć odrębny rachunek bankowy do wpłat z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzedni rachunek bankowy był jedynie subkontem rachunku
głównego dochodów gminy.

Podjęcie uchwały w związku z powyższym jest zasadne.
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