UCHWAŁA 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz.1515), art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. z 2013r poz. 1399 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Postanawia się, iż Gmina Drezdenko odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne. Odbieranie odpadów dotyczy wszystkich
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz.U. z 2013r poz. 1399 z późniejszymi zmianami), 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.
Bardzo istotnym argumentem przemawiającym za włączeniem nieruchomości niezamieszkałych do systemu
gospodarowania odpadami jest nawiązanie do określonego przez ustawodawcę celu osiągnięcia
zadowalającego poziomu szczelności systemu gospodarowania odpadami i uzyskania tym samym
odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Włączenie nieruchomości niezamieszkałych do systemu
stworzy model jednolity dotyczący gospodarowania odpadami.
Ponadto należy stwierdzić, że system jednolity pozwala na objęcie nim przeważającej części wytwórców
odpadów komunalnych i wytworzonych odpadów, przy zachowaniu proporcjonalności pomiędzy ilością
odpadów odbieranych w ramach systemu gospodarowania odpadami a liczbą podmiotów zobowiązanych i
uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym staje się podjęcie uchwały.
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