
UCHWAŁA NR VIII-82/2019
RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII-75/2019 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 kwietnia 2019r. 
zmienijącą uchwałę Nr XXII-100/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 stycznia 2013r.                

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie § 91 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1523 z późn.zm.), w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6j ust. 1 
pkt. 1 oraz 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr VII-75/2019 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
zmieniającą uchwałę Nr XXII-100/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 stycznia 2013 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ten sposób, że:
1) w tytule uchwały określenie uchwały zmienianej: „uchwałę Nr XXII-100/2012 Rady Gminy 

Dobroszyce z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi” zastępuje się prawidłowym określeniem:

„uchwałę Nr XXII-100/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty”;

2) w § 1 podaną datę uchwały nr XXII-100/2012 Rady Gminy Dobroszyce „2 stycznia 2013 r.” 
zastępuje się datą „28 grudnia 2012 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Dariusz Palma
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Uzasadnienie

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Dobroszyce podjęła uchwałę Nr VII-75/2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII-100/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na
błąd pisarski w treści uchwały (w tytule i w § 1), polegający na błędnym wskazaniu daty
podjęcia uchwały zmienianej (w uchwale jest data 2 stycznia 2013 r., gdy tymczasem uchwała
pierwotna została podjęta w dniu 28 grudnia 2012 r.), oraz respektując zasady poprawnej
legislacji wyrażone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej”, zachodzi konieczność sprostowania uchwały nowelizującej, ze względu na
realizację zasady zaufania obywatela do państwa i prawa. Zgodnie z § 91 przedmiotowego
rozporządzenia: „2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne dla
uniknięcia luki w prawie, można wyjątkowo znowelizować przepisy zmieniające ogłoszonej
ustawy w okresie ich vacatio legis. 3. Nowelizację przepisów zmieniających, o której mowa
w ust. 2, wprowadza się w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów zmieniających.”.

W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany uchwały w przedmiotowym zakresie
i wprowadzenie nowelizacji przepisów zmieniających z dniem wejścia w życie przepisów
uchwały z dnia 24 kwietnia 2019 r., tj. od dnia 01.06.2019 r.
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