Uchwała Nr 184/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.) - Rada Miejska w
Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
W § 1 ust. 2 uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po słowach „na rachunek
bankowy” dodaje się zapis „Urzędu Miasta Gostynina”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą
od 1 lipca 2013 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w dniu
18 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Gostyninie określiła w drodze uchwały Nr
161/XXX/2012 stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
warunki miejscowe.
W celu uściślenia zapisów zawartych w w/w uchwale, w § 1 ust. 2 po słowach
„na rachunek bankowy” dodaje się zapis „Urzędu Miasta Gostynina”.
Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność jej podjęcia.

