
UCHWAŁA NR XXVII/191/2013
RADY GMINY ZŁAWIES WIELKA

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie  odmowy zmiany uchwały  Nr XXI/137/2012  Rady Gminy Zławieś  Wielka  
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  594),  po  rozpatrzeniu  wniosku złożonego  przez  prezesa 
spółdzielni mieszkaniowej „Przylesie”, prezesa spółdzielni mieszkaniowej „Stary Toruń” oraz 
prezesa spółdzielni mieszkaniowej w Toporzysku o zmianę Uchwały Nr XXI/137/2012 Rady 
Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

     § 1. Odmawia się zmiany uchwały Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 
            28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  
            odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławies Wielka.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kutnik



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/191/2013
Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Rada Gminy Zławieś Wielka uznała, iż wniosek o zmianę uchwały złożony w dniu 21 

maja 2013 r. przez prezesów spółdzielni  mieszkaniowych „Przylesie”,  „Stary Toruń” oraz 

prezesa  spółdzielni  mieszkaniowej  w  Toporzysku  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr 

XXI/137/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty jest niezasadny. 

Zgodnie,  bowiem z  treścią  art.  6k  ust.  4  ustawy z  dnia  13  września  1996  roku  

o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  ustawodawca  dopuścił  możliwość 

różnicowania stawek. Z uwagi na fakt, iż kwestionowana uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 lipca 2013 r. nie istnieją przeszkody prawne, aby zastosowanie miała stawka mieszana.


