
Projekt

z dnia  2 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 466, poz. 1579) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250, poz. 1920 oraz 
poz. 1020) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, winna być uiszczana bez wezwania właścicieli nieruchomości 
raz na miesiąc, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
ponoszenia tej opłaty.

2. Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty 
określają odrębne uchwały.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana przez właściciela nieruchomości 
gotówką w kasie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/201/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2015 r. w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4302).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 maja 2017 r.
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Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (II FPS 3/16) wyjaśniającą: „Czy
na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze
zm.) rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o
których mowa w art. 9 ust. 1 u.s.g. do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, czy też przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w związku z art. 143 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) stoi na przeszkodzie do podjęcia przez radę gminy uchwały o
udzieleniu takiego upoważnienia?”.

W podjętej uchwale uznano, że w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepis art. 6q ust
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze
zm.) wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z
2016 r. poz. 446 ze zm.), a dokonana w uchwale wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia. Oznacza to, że
wykonywanie zadań z zakresu ustalania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także
przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłat przez osoby niebędące pracownikami urzędu gminy,
np. przez pracowników lub organy spółek komunalnych, z powołaniem się na przepisy art. 39 u.s.g., jest
niedopuszczalne.

Rady gminy zobowiązane zostały do zmiany w rozsądnym terminie podjętych uchwał w celu uwzględnienia w
nich stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało dostosować obowiązujące uchwały Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego do przyjętej uchwałą NSA wykładni przepisów (zastępuje się nazwę jednostki Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zwrotem Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).
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