UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... .... r.
w sprawie odbierania 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 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
– Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), podejmowanie uchwał z upoważnienia ustawowego
należy do gminy, która może stanowić akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy.
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391), gminy mają możliwość objąć wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, co znacznie usprawni
cały system odbioru odpadów i zagwarantuje czystość i porządek w mieście.
Właściciele w/w nieruchomości za przejęcie powyższych obowiązków będą składali opłatę do gminy.
Znowelizowana ustawa obliguje gminy do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania. Zgodnie z art. 9z ust. 2 cytowanej ustawy, w przypadku
niewypełnienia w/w obowiązku, gmina podlega karze pieniężnej.
Mając na względzie powyższe, można stwierdzić, iż ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami poprzez
objęcie nim wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy, jak również
i tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pozwoli na:
- standaryzację zasad dla wszystkich właścicieli każdej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,
- zmniejszenie ryzyka nieosiągnięcia poziomów odzysków nałożonych odgórnie,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest postawą do dalszych działań związanych z wprowadzanymi
zmianami za nowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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