
UCHWAŁA NR XL(286)2013

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź.zm) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Odmawia się uwzględnienia wezwania Rady Miejskiej w Brzesku do usunięcia naruszenia prawa poprzez 
zmianę Uchwały Nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko, polegającym na sprzeczności zapisu 
o obowiązku uiszczania opłaty z góry z art. 6 i ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), jako bezzasadnego z powodów określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i pozostawia wyżej wymienioną uchwałę w brzmieniu 
dotychczasowym. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL(286)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wezwanie dotyczy usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę
Uchwały Nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Brzesko. Naruszenie prawa miałoby polegać na sprzeczności zapisu o obowiązku uiszczenia
opłaty z góry z art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.). Wskazana uchwała nie dotyczy jednakże określenia terminu
płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Legitymację do ustalenia tego terminu dla Rady
przewiduje art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a wypełnia ją Uchwała Nr
XXXIV(249)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
Już z samej tej okoliczności zarzutów podniesionych w wezwaniu nie można podzielić – uchwała do której
zmiany wzywana jest Rada Miasta nie określa bowiem terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz.
391 z późn. zm.) zobowiązała gminy do stworzenia systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast z art. 6j – 6l ustawy oraz aktów prawa
miejscowego wydanych na podstawie tych przepisów (uchwał Rady Miejskiej w Brzesku), wynika dokładna
wysokość i termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.
Wobec powyższego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaliczyć do danin publicznych o
których mowa w art. 21 § 1 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa. Opłata za gospodarowanie odpadami jest daniną
publiczną powstającą z mocy prawa, której obowiązek obliczenia i termin zapłaty przez właściciela
nieruchomości wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a nie jest zapłatą za konkretną usługę, co potwierdza
odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, na interpelację nr 5281 w sprawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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