UCHW AŁA NR VIII/26/2015
ZGR OM AD ZEN IA ZWIĄZKU M IĘDZYGM INNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI K O M U N A L N Y M I”
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie term inu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadam i kom unalnym i
Na podstawie art. 6 I ustawy z dnia 13 w rześnia 1996 r. o utrzym aniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 17 lit. c Statutu
Związku M iędzygm innego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Dz Urz
Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804, poz. 6574, z 2014 r. poz. 4741) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami kom unalnym i uiszcza się
miesięcznie, z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego
ktorego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie
na nieruchomościach, na których znajdują

powstającymi
lub innych

odpadami kom unalnym i
się domki letniskowe,

miesiącu,

nieruchomościach
w ykorzystywanych
na
cele
rekreacyjno-w ypoczynkow e
wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się rocznie, z góry, do dnia 31 marca
azdego roku, ktorego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, a w przypadku powstania
obowiązku uiszczenia opłaty po tej dacie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
§ 2. 1. Opłatę, o której m owa w § 1, wnosi się na indyw idualny rachunek bankowy ustalony
przez Zarząd Zw iązku M iędzygm innego „Pilski Region
Komunalnymi odrębnie dla każdego właściciela nieruchomości.
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2. Informację na tem at rachunku bankowego, o którym m owa w ust. 1, przekazuje sie
właścicielom nieruchom ości w term inie 14 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w treści decyzji
okieslającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadam i komunalnymi.
§ 3 . Traci moc uchwała N r 19/2013 Zgrom adzenia Związku M iędzygm innego „Pilski Region
Gospodark, Odpadam , K om unalnym i” z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie terminu
^

^

1

"

“

° P' aty ” 8° SPOdarOWanie ° dpadam i kom unalnym i (Dz. U rz

z™ “

• '« « «**»

1 - iC *
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Zgrom adzenia Zw iązku Międzygm innego
„Pilski Region G ospodarki O dpadam i Kom unalnym i"
/-/
Bolesław Chwarścianek
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Uzasadnienie do uchwały N r VIII/26/2015
Zgrom adzenia Zw iązku M iędzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami K om unalnym i”
z dnia 26 listopada 2015 roku.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zm ianie ustawy o utrzym aniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) w prowadziła zmiany
m.in. w przepisie art. 6j z tego też powodu Zgrom adzenie Zw iązku zobligowane zostało
do dostosowania aktów praw a miejscow ego do nowej regulacji ustawowej.
Zmieniony przepis art. 6j w dodanym ust. 3b stanowi:

3b. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
Wobec nowej regulacji zawartej w przepisie art.ój ust.3b zaistniała konieczność ustalenia
wysokosei opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystyw anych na cele rekreacyjno-w ypoczynkow e, jedynie przez część
roku.
T
W związku koniecznością dostosowania dotychczas obow iązujących w tym przedmiocie
regulacji do aktualnych przepisów zachodzi potrzeba uchylenia uchw ały
Nr 19/2013
Zgrom adzenia Zw iązku M iędzygm innego „Pilski Region Gospodarki Odpadami
Kom unalnym i” z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie term inu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam i komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz. 2993} i podjęcia nowej uchwały regulującej przedm iotowe zagadnienie.
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