
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/178/2015 

RADY GMINY KSAWERÓW 

z dnia 23 grudnia 2015 r. 

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

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j.: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z 2015 r. poz. 87, 122), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co nastę-

puje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości 

i porządku w gminach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ksawerów 

w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach. 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości – co do danych zawartych 

w deklaracji, opłata zostanie ustalona w wysokości określonej przez wójta w decyzji wydanej na podstawie 

art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach. 

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości uiszczają z góry raz na kwartał bez wezwa-

nia, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach: 

1) za I kwartał do ostatniego dnia miesiąca lutego danego roku; 

2) za II kwartał do 31 maja danego roku; 

3) za III kwartał do 31 sierpnia danego roku; 

4) za IV kwartał do 30 listopada danego roku. 

2. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ksawerów lub gotówką w kasie 

Urzędu Gminy Ksawerów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLII/292/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie termi-

nu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą  

nr LXIV/426/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 8 października 2014 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 
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§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie inter-

netowej Urzędu Gminy. 

  

 Przewodniczący Rady 

Maria Wróbel 
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