
UCHWAŁA NR VIII/48/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Staszowie a Gminą Staszów 

w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie 
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)1), w związku 
z art. 6qa ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami)2) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Rada Miejska w Staszowie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Staszów a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Staszowie w sprawie przejęcia od 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie zadań administracji rządowej z zakresu 
egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, Dz.U .z 2014 r. poz. 379,1072. 
2) Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 122.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 marca 2015 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami), wprowadzona ustawą z dnia 
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), pozostawiła burmistrzom uprawnienia 
organu egzekucyjnego tylko na podstawie zawartego porozumienia z naczelnikiem urzędu 
skarbowego. Przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej, jakim jest egzekucja 
administracyjna, gmina może wykonywać po podjęciu przez Radę Miejską uchwały 
w sprawie przejęcia zadania. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 
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