
UCHWAŁA NR XIX/96/16

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 4 maja 2016 r.

o zmianie Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 250) Rada Miejska w 

Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości uchyla się § 4.

§ 2. W Uchwale Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/170/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania 

deklaracji.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/96/16 
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE 

z dnia 4 maja 2016 r. 

 

o zmianie Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r.           

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest koniecznością dostosowania jej 

zapisów do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w brzmieniu wynikającym z nowelizacji z dnia 28.11.2014 r. 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw.  

 


