UCHWAŁA NR ........../2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z ............... 2016 roku

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego
następnego miesiąca;
§ 2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 określa odrębna uchwała.
§ 3. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą na indywidualny numer rachunku
bankowego dla każdej nieruchomości.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012
roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Ewa Urbańska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17
stycznia 2015 r.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61,
art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały
wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
W związku z powyższym zapisem wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie
zmienianych przepisów tracą moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy
nowelizującej. Ustawa zmieniająca została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17
stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał
regulujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

