UCHWAŁA NR X/76/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 4 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr V/39/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 uchwały nr V/39/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia
opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po ustępie 2 dodaje się ustęp
3 o następującym brzmieniu:
3. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązują od dnia 1 maja 2019 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy
ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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UZASADNIENIE
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, uchwałą nr 117/g260/P/19 z dnia 7 maja
2019 r., orzekło nieważność § 6 uchwały nr V/39/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r. w
sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie
słów „z mocą obowiązującą od 1 maja 2019 r.”. W konsekwencji ww. uchwała weszła w życie w dniu 27
kwietnia 2019 r. (data publikacji 12 kwietnia 2019 r.), tymczasem celem Rady Gminy Pszczółki było
wprowadzenie nowych opłat począwszy od dnia 1 maja 2019 r. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustalone są za okres miesiąca, w związku z tym wprowadzenie nowej stawki z początkiem
miesiąca pozwala na uniknięcie trudności związanych z koniecznością proporcjonalnego przeliczenia opłat.
Wprowadzana przedmiotową uchwałą zmiana pozwoli na zastosowanie nowej stawki od dnia 1
maja 2019 r. Jednocześnie zmiana ta nie jest sprzeczna z przepisami prawa, gdyż na korzyść mieszkańców
przesuwa w czasie nałożenie na nich powyższej stawki opłaty.
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