
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/249/14 

RADY GMINY DŁUTÓW 

z dnia 10 października 2014 r. 

w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/155/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 1 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicie-

li nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: 

1) opłata za styczeń, luty, marzec do 31 marca danego roku; 

2) opłata za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca danego roku; 

3) opłata za lipiec, sierpień, wrzesień do 30 września danego roku; 

4) opłata za październik, listopad, grudzień do 31 grudnia danego roku 

- chyba że dzień ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 

uważa się wtedy następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.”. 

§ 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2014 roku wnoszo-

na będzie do dnia 31 marca 2015 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

  

  Przewodniczący Rady 

 Gminy Dłutów 

Andrzej Oset 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 października 2014 r.

Poz. 3646
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