
UCHWAŁA NR XL/222/18
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 24 stycznia 2018 r.

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

komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232)oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289, 2056 i 2422) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie 
Gminy Głowno jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zwanej dalej "opłatą", ustalonej zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Głowno.

2. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej 
odrębną uchwałą Rady Gminy Głowno, którą składa Wójtowi Gminy Głowno w wyznaczonym 
terminie.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłatę uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) do 10 kwietnia danego roku za I kwartał - z dołu;

2) do 10 lipca danego roku za II kwartał - z dołu;

3) do 10 października danego roku za III kwartał - z dołu;

4) do 10 grudnia danego roku za IV kwartał - z góry.

5. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez 
wezwania:

1) gotówką lub w sposób bezgotówkowy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Głowno podany do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

2) za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

6. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Rady Gminy Głowno Nr XXXII/150/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu 
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) uchwała Rady Gminy Głowno XLI/196/13 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Głowno Nr XXXII/150/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik
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