
 

 

UCHWAŁA NR V/28/2015 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

zmieniająca uchwałę nr LII/492/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r.  

w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask 

Na podstawie 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 samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 

poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LII/492/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wzo-

ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nie-

ruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1886), § 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skła-

danej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomo-

ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także właścicieli nierucho-

mości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez 

część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

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

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 marca 2015 r.

Poz. 844



Załącznik  
do uchwały nr V/28/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 844



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 844



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 844


		2015-03-09T14:53:21+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




