
Uchwała Nr XII/53/2017 
Zgromadzenia Związku Gmin  

Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa poprzez uchylenie zapisu 

§ 1 pkt 2 uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30.04.2015r. 
nr III/18/2015 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w 
Ostródzie z dnia 14.12.2012r. nr IX/46/2012 w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 101 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko” uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Nie uwzględnić wezwania Pani Sabiny Karmazyn do usunięcia naruszenia 
prawa poprzez uchylenie zapisu § 1 pkt 2 uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 
30.04.2015r. nr III/18/2015 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku 
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie 
z dnia 14.12.2012r. nr IX/46/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości                
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin do 
poinformowania wnoszącego wezwanie o zajętym przez Zgromadzenie Związku 
Gmin stanowisku. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin 

                                                  Józef Blank 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

 
W dniu 02 stycznia 2017r. wpłynęło do Związku Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko”  od Pani Sabiny Karmazyn wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa poprzez uchylenie zapisu § 1 pkt 2 uchwały Zgromadzenia 
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w 
Ostródzie z dnia 30.04.2015r. nr III/18/2015 w sprawie zmiany uchwały 
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14.12.2012r. nr IX/46/2012 w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

Cytowany zapis § 1 pkt 2 określa uiszczenie opłaty miesięcznie z góry w 
terminie do 15 każdego miesiąca za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

Zgodnie z art. 6 l Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
który stanowi, iż – uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi zawierać 
postanowienia czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry, przy wzięciu pod uwagę 
przy podejmowaniu uchwały warunków miejscowych. Mając na uwadze termin 
płatności ustalony od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarki 
odpadami na terenie Związku Gmin, który przez ponad rok utrwalił się w 
świadomości i zwyczajach zobowiązanych do uiszczenia opłaty postanowiono o 
doprecyzowaniu zapisów Uchwały do wymogów Ustawy, przy pozostawieniu 
dotychczasowego terminu płatności miesięcznie z góry do 15 każdego miesiąca. 

   Jednocześnie, wobec wprowadzenia zapisów ust. 3 a i 3 b do art. 6j Ustawy 
nakazujących wprowadzenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku oraz w konsekwencji wprowadzenia zmian do uchwały 
Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik koniecznym stało się określenie 
terminu i częstotliwości uiszczania tej opłaty. 

 Zatem uznaje się, iż Zgromadzenie Związku Gmin przyjęło właściwą formę 
zachowując wymogi ustawy, a wezwanie do uchylenia zapisu § 1 pkt 2 jest 
bezzasadne.    
 


