
UCHWAŁA NR XII/74/2019
RADY GMINY URSZULIN

z dnia 2 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że właściciele nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, na których powstają 
odpady komunalne, uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał w kwocie równej 
sumie opłat za 3 miesiące – bez wezwania - z góry w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca, którego dotyczy 
obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich właściciele opłacają bez wezwania 
z góry w terminie do 31 marca roku, którego opłata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, powstałe po 31 marca danego roku, ich 
właściciele opłacają w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy 
Urszulin albo u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Urszulin Nr 05 8191 1026 2002 
2000 0332 0077 w terminach określonych w ust. 1-3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Gminy Urszulin z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2015 r. poz. 1846).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Kamela

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 grudnia 2019 r.

Poz. 7432
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