
UCHWAŁA NR XXXIII/266/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 6l 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012r. poz.391) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi co miesiąc z góry bez wezwania w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 
danego roku kalendarzowego. 

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty o której mowa w § 1 upływa w dniu 20 lipca 2013 roku 
i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 roku. 

§ 3. Opłata o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na 
konto Gminy Drezdenko 19 8362 0005 0000 0114 2000 0020 w LWBS w Drezdenku lub gotówką 
w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 1 w Drezdenku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Gmina Drezdenko weszła w skład Związku Gmin SGO5, Statut Związku został ogłoszony i wszedł 
w zycie. Z dniem wejścia w życie statutu na Związek przeszły zadania gmin określone w § 3 statutu. 
W siedmiu punktach zostały określone zadania, które ma realizować Związek. W pkt 1 wskazano, że 
do zadań związku należy planowanie i wykonywanie zadań w dziedzinie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. W punkcie trzecim przewiduje się możliwość przejęcia od Gmin rozwiązań 
systemowych. Porównanie zadań określonych w statucie z zadaniami określonymi w UCPG, prowadzi 
do wniosku, iż nie wszystkie zadania zostały przekazane do Związku. Statut Związku nie ma 
odpowiednika ust.2 pkt3 art.3 UCPG. Zgodnie z art.3 ust 2a UCPG ,, w razie wykonywania przez 
związek międzygminny zadań , o których mowa w ust.2, określone w ustawie prawa i obowiązki 
organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego wykonują właściwe organy tego 
związku''. Jednym z takich zadań jest objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorowanie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości (art.3 ust.2 pkt3 i 4 UCPG). Tworzenie systemu to w dużej mierze 
zorganizowanie i ustalenie pobierania opłat od właścicieli nieruchomości. Mając na uwadze, iż 
dopiero od zmiany tj. dodania art.6r ust.1a (ustawą z dnia 14.12.2012r Dz.U. z 2013r poz.21), która 
weszła w życie 23.01.2013r stało się możliwe przekazanie opłat za gospodarowanie odpadami na 
rzecz związku, jako jego dochód, stwierdzić należy, iz Statut związku ( wszedł w życie przed zmianą) 
nie mógł zdecydować o przejęciu przez Związek zorganizowania systemu pobierania opłat. Wobec 
powyższego konieczne stało się podjęcie przedmiotowych uchwał. W wyniku zmian ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku, wchodzących w życie 
1 lipca 2013 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie art.6l w/w ustawy 
rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin , częstotliwość 
i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki 
miejscowe. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Drezdenku powinna 
zgodnie z art.6l powyższej ustawy przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przewiduje, że opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie, z góry bez wezwania do 20 dnia 
każdego miesiąca. Taki tryb uiszczania opłat został zaproponowany w celu zapewnienia płynności 
budżetu gminy. Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości od 1 lipca 2013 roku, dlatego też 20 lipiec 2013 roku będzie pierwszym terminem 
uiszczania przez nich opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Kwota opłaty płacona co 
miesiąc nie będzie się pokrywać z opłatami za podatek od nieruchomości (płacony co kwartał), a tym 
samym nie będzie nadto obciążać mieszkańców. Uchwała reguluje dokładny termin , częstotliwość 
wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także dostępne metody wniesienia 
opłaty. Wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, zostanie podany w odrębnej 
uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa 
miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko od 1 lipca 2013 roku. W świetle 
powyższego podjęcie uchwały jest zasadne 
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