
UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, 

określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629i z 2019 r. poz. 730) oraz art. 28 § 
4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. 
zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, okreslenia 
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. 
poz. 5779) wprowadza się następujące zmiany :

1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Jeżeli ostatni dzień terminu płatności dla inkasentów przypada na sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski

1) Zm. z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 
2244 i 2354, z 2019 r. poz. 60, 492 i 694 oraz z MP r. Nr 2018, poz. 779 i 780
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