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UCHWAŁA NR ………………../2019 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia ……………………..2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), 

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje: 

 

§1. Zmienia się uchwałę Nr XXVI/255/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 

2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 6189) w ten sposób, 

że w  § 1 skreśla się ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 
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UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR ………………../2019 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia……………………..2019 r. 

 

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Zgodnie z art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach Rada Gminy określa, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu 

czy z góry. 

Biorąc po uwagę: 

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/259/2016 Rady Gminy Rokietnica  

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

- oraz  fakt, że nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku 

stanowią nieruchomości niezamieszkałe, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


