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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007. . 2019
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 l ust. 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku § 1 otrzymuje
nowe brzmienie: „Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają bez
wezwania, raz w miesiącu z dołu, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym opłatę uiszczają z góry,
w następujących terminach:
- za miesiąc styczeń do 31 stycznia,
- za miesiąc luty do 28 lutego (w roku przestępnym do 29 lutego),
- za miesiąc marzec do 31 marca,
- za miesiąc kwiecień do 30 kwietnia,
- za miesiąc maj do 31 maja,
- za miesiąc czerwiec do 30 czerwca,
- za miesiąc lipiec do 31 lipca,
- za miesiąc sierpień do 31 sierpnia,
- za miesiąc wrzesień do 30 września,
- za miesiąc październik do 31 października,
- za miesiąc listopad do 30 listopada,
- za miesiąc grudzień do 15 grudnia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Uzasadnienie
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
Dokonuje się zmiany § 1 uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.43.2019 z dnia 25 czerwca
2019 roku w związku z tym, że błędnie określono częstotliwość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zapisano, że opłatę wnosi się w terminie do końca każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
Z uwagi na jednoroczność budżetu dochody za miesiąc grudzień powinny wpływać w miesiącu grudniu
każdego roku budżetowego.
W związku z powyższym w § 1 wprowadza się ściśle określone terminy płatności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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