
UCHWALA NR XLl/237/18 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

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

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z2017r. poz.1289, poz.2056ipoz.2422oraz z2018r. poz.650) oraz art.18ust.2pkt15, 
art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 
w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 I 5 r. poz. 87) oraz Uchwałą nr XXXI/182/17 Rady Gminy 
Kowiesy z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowiesy innym instrumentem płatniczym (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 3901) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana dalej „opłatą", uiszczana będzie 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, kwartalnie, bez wezwania, z dołu w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: 

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku; 

2) za II kwartał do 15 lipca danego roku; 

3) za III kwartał do 15 października danego roku; 

4) za IV kwartał do 15 stycznia roku następnego. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w kasie Urzędu Gminy Kowiesy gotówką 
lub innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny, albo przelewem na wskazany rachunek bankowy Gminy Kowiesy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

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