
UCHWAŁA NR XXVI/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki
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UZASADNIENIE

Stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), który stanowi, że rada gminy może, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, Rada Miejska w
Drezdenku podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Przytoczony powyżej przepis daje radzie prawo
a nie nakłada obowiązek objęcia nieruchomości niezamieszkałych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych (m.in. firm,
szkół, sklepów) spowodowane jest znacznymi zmianami przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, w szczególności w zakresie górnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej. Ustawodawca określił bowiem ograniczenia w wysokości
3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności
1100 litrów (54,18 zł) lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
worek o pojemności 120 litrów (16,93 zł), przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości niezamieszkałej. Natomiast w przypadku pojemnika lub worka o mniejszej lub większej
pojemności ustawodawca wskazał, że stawki opłaty ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich
pojemności. Wprowadzone ustawą górne kwoty stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
znacząco odbiegają od obecnie stosowanych na terenie Gminy Drezdenko stawek opłat, które mimo, iż
znacząco je przewyższają nie zabezpieczają faktycznych potrzeb finansowych dot. kosztów funkcjonowania
systemu. W celu wstrzymania dalszego pogłębiania się deficytu, który gmina pokrywa z własnych środków
uszczuplając tym samym nakłady na inne zadania, wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych
jest zasadne.

Ponadto, przedsiębiorcom trudno jest spełniać, w pełnym zakresie, obowiązek selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, co spowodowane jest trudnością w rozróżnieniu co jest odpadem komunalnym
powstającym w firmie, a co jest odpadem przemysłowym powstających w ramach rodzaju wykonywanej
działalności.

Wyłączenie tych nieruchomości z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,
będzie zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która
uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
na terenie Gminy Drezdenko.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Drezdenko ma obowiązek prowadzenia
kontroli nad wykonywaniem obowiązku zawarcia ww. umowy na odbiór odpadów, a co za tym idzie
proponowane zmiany nie spowodują zagrożenia dla należytego utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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