
R A D A  M I E J S K A  
w E o d z i  UCHWALA NR V1/96/15 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie okreilenia terminu, czqstotliwoici i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20 13 r. poz. 594. 645 i 13 1 8 oraz z 20 14 r. 
poz. 379 i 1072) oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 
i porzqdku w gminach (Dz. U. z 201 3 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 201 5 r. poz. 87 i 122). Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9: 1. Ustala siq nastqpujqce terminy i cz~stotliwo~ci uiszczania przez wlascicieli 
nieruchoinoici oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej oplatq: 

1) oplaty wnoszone sq do 15 dniakazdego miesiqca. z dolu. za poprzedni miesiqc 
kalendarzowy ; 

2) w przypadku nieruchomoici, na ktorych znajdujq siq domki letniskowe lub innych 
nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. wykorzystywailych 
jedynie przez czqic roku, ryczaltowq oplatq za rok od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. wnosi siq do dnia 
15 pazdziernika kazdego roku, z gory. za biezqcy rok kalendarzowy. 

2. Oplata uiszczana jest na rachunek bankowy Urzqdu Miasta Lodzi podany na stronie 
internetowej Urzqdu Miasta Lodzi lub wskazany bezpoirednio wlaScicielowi nieruchomosci 
przez Urzqd Miasta Lodzi. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

54.Traci moc uchwala Nr LIII/1094/12 Rady Miejskiej wlodz i  zdnia 
5 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia teminu, cz~stotliwoici i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 20 13 r. poz. 1 19 1 ), 
zmieniona uchwalq Nr LVIIII 20111 3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lutego 201 3 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1 193). 

fj 5. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia je-j ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Lodzkiego i ma zastosowanie do zdarzen powstalych od dnia 
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