
 

 

UCHWAŁA NR VII/39/2015 

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

z dnia 27 marca 2015 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka 

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. 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6l ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 1399, zm.: 

poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieru-

chomości zamieszkałych bez wezwania z dołu do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, które-

go dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

2. Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uisz-

czane są przez właścicieli tych nieruchomości bez wezwania, z góry, w terminach: 

1) pierwsza opłata w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji; 

2) kolejne opłaty w terminie do dnia 31 maja danego roku. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości przelewem na ra-

chunek bankowy Gminy Lgota Wielka bądź w kasie Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej. 

§ 2.  Traci moc uchwała nr XXIX/188/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 r.  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.  

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

wództwa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy w Lgocie Wielkiej 

Piotr Nita 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Poz. 1543
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