
UCHWAŁA NR XX/129/12
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, że: 

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, 

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone we wtorki i w piątki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

Zdzisław Nicpoń
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) Ustawodawca wprowadził nowy 
system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Generalną zasadą reformy jest 
przejęcie władztwa nad odpadami przez gminy i wprowadzenie nowej daniny publicznej – podatku z tytułu 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Art.6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391) stanowi, iż rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną z tego tytułu przez właściciela 
nieruchomości opłatę. 

W szczególności uchwała musi określać ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 
nieruchomości oraz częstotliwość ich odbierania. 

W związku z powyższym, proponuje się, aby od właścicieli nieruchomości odbierać każdą zebraną przez nich 
ilość odpadów komunalnych, aby odpady te odbierane były we wtorki i w piątki. Propozycja powyższa ma na 
celu sprawne przeprowadzanie procesu odbierania odpadów ze względów logistycznych i technologicznych – 
czas pracy pojazdów i ludzi, natężenie ruchu, projekcja wytwarzania odpadów przez mieszkańców. 

Mając powyższe na uwadze proponuje się podjęcie uchwały jak w treści powyżej. 
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