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UCHWAŁA NR XLIII/289/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/231/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów zobowiązani są 
wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc w terminie do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej 
Głogów lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego”. 

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie 
Gminy Miejskiej Głogów zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy 
miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, na 
rachunek bankowy Gminy Miejskiej Głogów lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 01 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogowie 

Andrzej Koliński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska zobowiązana jest określić, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Akt ten określa termin i sposób wnoszenia opłaty z nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. Zmiany 
wynikają z konieczności dostosowania ich do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej. 


