
UCHWAŁA NR III/16/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Naczelnikami Urzędu Skarbowego 
w Krotoszynie i w Miliczu a Związkiem Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie w sprawie 
przejęcia od Naczelników Urzędów Skarbowych w Krotoszynie i w Miliczu zadań administracji rządowej 
z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 3 ust. 2austawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie wyraża zgodę na zawarcie 
porozumień pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Krotoszynie oraz Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
w Miliczu, a Związkiem Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie w sprawie przejęcia od Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Krotoszynie oraz od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Miliczu zadań administracji 
rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 87) staną się po upływie 3 miesięcy od 
dnia ogłoszenia tej ustawy organami egzekucyjnymi w ww. sprawach.

§ 2. Szczegółowe warunki współpracy stron zostaną określone w treści zawartych Porozumień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Związku Międzygminnego 
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UZASADNIENIE

Art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zmieniony zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 87) stanowi:
„1. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku
przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 , w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego – zarządowi związku
międzygminnego.”
Natomiast art. 6 qa w/w ustawy stanowi:
„1. Właściwy organ gminy, do której nie stosuje się art. 19 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r., o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może wykonywać zadania z zakresu egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego. Porozumienie nie
może dotyczyć prowadzenia egzekucji należności pieniężnych z nieruchomości.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarządu związku międzygminnego w przypadku
przejęcia przez ten związek zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Do porozumień, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2 b-5 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
4. Organy egzekucyjne właściwe w dniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego pozostają
właściwe do czasu zakończenia postepowania”.
Przepis powyższy wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od opublikowania ustawy z dnia 28
listopada 2014r. i do tego czasu Zarząd Związku musi zawrzeć porozumienia z właściwymi
Naczelnikami Urzędów Skarbowych z terenu Związku w celu realizacji zadań z zakresu egzekucji
administracyjnej.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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