
UCHWAŁA NR XXI/20/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 1 marca 2013 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. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r, Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane przez właścicieli nieruchomości bez 
wezwania według ich wyboru: 

1) miesięcznie do dnia 15 następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostały wytworzone odpady, 

2) kwartalnie w następujących terminach: 

- do 15 marca za I kwartał roku; 

- do 15 maja za II kwartał roku; 

- do 15 września za III kwartał roku; 

- do 15 listopada za IV kwartał roku. 

2. Pierwszą miesięczną opłatę należy wpłacić do 15 sierpnia 2013r. 

3. Pierwszą kwartalną opłatę należy wpłacić do 15 września 2013r. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto 
…………………………….. oraz w kasie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach, ul. Górnicza 5 lub za pośrednictwem inkasentów wybranych przez Radę 
Gminy Nowa Słupia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Sylwester Kozłowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 
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