
Projekt

z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2012 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, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku 

z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.), Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Za nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uznaje się tereny nieruchomości 

zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudową zagrodową oraz budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

§ 2. 
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach kwartalnych: 

1)do dnia 15 stycznia za pierwszy kwartał; 
2)do dnia 15 kwietnia za drugi kwartał; 
3)do dnia 15 lipca za trzeci kwartał; 
4)do dnia 15 października za czwarty kwartał. 

2. W przypadku, gdy obowiązek uiszczania opłaty powstał w danym kwartale, opłatę należy 
uiścić nie później niż w następnym kwartalnym terminie płatności. 

3. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty, a termin składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest późniejszy niż kwartalny termin uiszczenia opłaty, należną kwotę 
dopłaty należy uiścić nie później niż w kolejnym kwartalnym terminie płatności, zaś należną 
kwotę nadpłaty należy potrącić od opłaty za kolejny okres. 

4. Pierwszą opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 należy uiścić w terminie do dnia 15 lipca 2013 
r. 

5. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin ustalony 
indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
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§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego, z terminem obowiązywania od 1 lipca 2013 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku 
w gminach rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, ma obowiązek 
określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.Działając według powyższego przepisu, po 
przeprowadzeniu odpowiednich analiz ekonomiczno-organizacyjnych, podjęto niniejszą 
uchwałę, biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione poniżej.Cykliczne obciążenia finansowe 
są mniej dotkliwe dla mieszkańców w przypadku większej częstotliwości ich ponoszenia, a tym 
samym mniejszej jednorazowej kwoty opłaty. Stąd też podjęto uchwałę ustalającą miesięczny 
okres wnoszenia opłaty. Tryb miesięczny wnoszenia opłaty zapewni ponadto większą płynność 
finansowania systemu. Ustalenie terminów dłuższych spowodowałoby konieczność 
zabezpieczenia w budżecie Gminy dużej rezerwy finansowej na regulowanie zobowiązań 
powstałych z tytułu zawartych umów o odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicielinieruchomości.Jednakże cykliczne obciążenia finansowe są dotkliwe również 
wtedy, gdy ma miejsce konieczność zbyt częstego uiszczania opłat. Dlatego dopuszczono 
również kwartalny termin wnoszenia opłat, aby pozostawić właścicielom nieruchomości wybór 
takiej częstotliwości ich uiszczania, która będzie najmniej uciążliwa.Wnoszenie opłaty 
w miesiącu, którego dotyczy obowiązek jej ponoszenia, jestniewątpliwą zaletą dla miejskiego 
budżetu. Podmioty odbierające odpady komunalne będą na czas opłacane za wykonaną usługę 
pieniędzmi już wprowadzonymi do budżetu miasta.Sposób uiszczania opłaty powinien być 
dogodny zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla Urzędu Miasta. Wydaje się, że wpłata 
na indywidualny rachunek bankowy ustalony na potrzeby systemu, jest najbardziej efektywnym 
sposobem. W takiejsytuacji nie jest trudne sprawdzenie, czy wpłata została dokonana. 
Właściciel nieruchomości nie musi wkładać w to nadmiernego wysiłku, a ponadto dla osób 
pragnących uniknąć formalności związanych z przelewami i wpłatami na konto bankowe 
wprowadzono ułatwienie polegające na możliwości uiszczenia opłaty bezpośrednio gotówką 
w kasach Urzędu Miasta Lublin. Dwojaki sposób wpłacania pieniędzy zapobiegnie tworzeniu się 
kolejek w kasach.Na mocy art. 6q ustawy do opłaty za gospodarowanie odpadami stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 
60 z późn. zm.). Uprawnienia organów podatkowych przysługują prezydentowi miasta.Uchwała 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości ma wpływ na dochody i wydatki 
Miasta. 
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