
UCHWAŁA NR LI/317/2021 
RADY GMINY KLUCZE 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr L/312/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2021 roku 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 6c ust. 1, art.6j ust.1 pkt. 1 i ust.2a, art.6k ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz.1372) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Gminy Klucze uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr L/312/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2021 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali 
w zabudowie wielolokalowej na których zamieszkują mieszkańcy  (opubl. Dz. Urz. Woj.  Małop. z 2021 r. 
poz.5788) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”. 

2. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc uchwała Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 
06 lipca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małop. 2020, poz.4707).”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, 
z mocą obowiązującą od 2 dnia listopada 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Klucze 

 
 

mgr Bogusław Paś 
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UZASADNIENIE 

W dniu 13 października 2021 r. Rada Gminy Klucze na sesji, która zakończyła się o godz. 18.40, 
podjęła uchwałę Nr L/312/2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali w zabudowie 
wielolokalowej, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącą akt prawa miejscowego. 
 
Przedmiotowa uchwała – jako prawo miejscowe - została niezwłocznie przesłana w dniu 
14 października 2021 r. do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  
 
Opublikowanie w dniu 18 października 2021 r. wyżej oznaczonej uchwały Rady Gminy Klucze w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 18.10.2021 r. 
poz. 5788) uniemożliwiło wprowadzenie okresu jej obowiązywania od dnia 1 listopada 2021 r. 
 
W skutek powyższego, w celu zachowania terminu wejścia w życie przepisów dotyczących nowej 
podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zgodzie z przepisami 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podjęto uchwałę 
zmieniającą, określającą nowy termin wejścia w życie zmienionej stawki tej opłaty dla właścicieli 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli 
lokali w zabudowie wielolokalowej, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej akt prawa 
miejscowego. 
 
Niniejsza uchwała zmieniająca przesuwa w czasie o pełne 2 miesiące kalendarzowe 
wprowadzenie nowej, wyższej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
do dnia 1 stycznia 2022 r., a więc z korzyścią dla mieszkańców Gminy Klucze, którzy przez 2 
kolejne miesiące kalendarzowe zobowiązani będą do ponoszenia tej opłaty w dotychczasowej, 
niższej wysokości. Tym samym wejście w życie niniejszej uchwały zmieniającej z mocą 
obowiązującą od dnia 2 listopada 2021 r. na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1461) nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa, gdyż wprowadzenie 
krótszego vacatio legis obowiązywania prawa miejscowego w tym zakresie odbywa się z korzyścią 
dla mieszkańców. 
 
W świetle powyższych okoliczności podjęcie powyższej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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