
 
 

UCHWAŁA NR XVII/168/2020 
RADY GMINY ŁĄCK 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy 
Łąck uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez: 

1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

3) właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

- położonych na terenie Gminy Łąck. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu bez uprzedniego wezwania w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, 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 dnia 15-tego kwietnia za rok kalendarzowy, którego obowiązek 
opłaty dotyczy. 

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny 
numer rachunku bankowego, który jest nadawany po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/99/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Łąck. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lech Drohomirecki 
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