
UCHWALA NR XV/114/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie terminu, cz^stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie Gminy Stawno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122,
poz. 1688) Rada Gminy Slawno uchwala, co nast?puje:

§ 1. Ustala si? nast?pujace terminy i cz?stotliwosci uiszczania przez wtascicieli nieruchomosci na ktorych
zamieszkuj^ mieszkancy, oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej oplaty, bez wezwania,
w Iqcznej wysokosci za trzy miesiace kalendarzowe, z doiu, w terminach:

1) za miesiace: styczen, luty, marzec do dnia 15 kwietnia danego roku;

2) za miesiace: kwiecieri, maj, czerwiec do dnia 15 lipca danego roku;

3) za miesiace: lipiec, sierpien, wrzesien do dnia 15 pazdziernika danego roku;

4) za miesiace: pazdziernik, listopad, grudzieh do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 2. W przypadku nieruchomosci, na ktorych znajduja^ si? domki letniskowe, lub innych nieruchomosci
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cz?sc roku, ryczaltow^
opiat? za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wnosi si? z dolu do dnia 31 grudnia kazdego roku, za biezacy rok kalendarzowy.

§ 3. Wysokosc stawki oplaty, o ktorej mowa w § 1 i § 2 okresla odr?bna uchwala.

§ 4. Opiat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? gotowk^ w banku obslugujacym rachunek
bankowy Urz?du Gminy Slawno lub przelewem na rachunek bankowy Urz?du Gminy Slawno.

§ 5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomosci na stronie internetowej Urz?du
Gminy Slawno oraz w sposob zwyczajowo przyjfty.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 7. Traci moc uchwata Nr XXXI/216/13 zdnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie okreslenia terminu
cz?stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2013r.
poz. 3255).

§8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego, z moc^ obowiazujaca^ od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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