UCHWAŁA NR XVIII/151/2012
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości,
zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca,
począwszy od 25 lipca 2013 roku.
§ 2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry lub w kasie Urzędu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) wprowadzoną przepisami
ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897 ze
zmianami), od dnia 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycje art. 6l ustawy – Rada Miejska , w drodze
uchwały zobowiązana jest ustalić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest
podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Pyzdry od dnia 1 lipca 2013 roku. Uchwała
przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane do 25 dnia
każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca 2013 roku. Taki tryb uiszczania opłat został
przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. W związku z powyższym podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński

