
Uchwała Nr X/81/15
Rady Miejskiej Turku

z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości
położonych  na terenie  Gminy  Miejskiej  Turek,  na których nie  zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./
oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /tekst jednolity  Dz.  U. z 2013 r. poz.  1399 z późn. zm./,  Rada Miejska
Turku uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się o odbieraniu, począwszy od dnia 1 marca 2016 roku, odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Turek,  na  których  nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie od 1 marca 2016 r. 



Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/81/15

Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 września 2015 roku 

w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości
położonych  na terenie  Gminy  Miejskiej  Turek,  na których nie  zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Zgodnie z delegacją art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm./, 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.

Rozszerzenie  obowiązków  w  powyższym  zakresie  spowoduje  objęcie  właścicieli
nieruchomości  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady  komunalne
obowiązkiem uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów tam powstających.

Nieruchomościami   na   których  nie zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają  odpady
komunalne  są  m. in.  szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, hotele, lokale handlowe i usługowe,
przychodnie,  lokale  gastronomiczne,  instytucje  i  urzędy,  zakłady  rzemieślnicze,  usługowe
i produkcyjne itp. 

Aktualnie podmioty wytwarzające odpady komunalne na nieruchomościach na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają obowiązek zawierania umowy
z firmami odbierającymi odpady.

Za podjęciem niniejszej uchwały przemawia fakt zwiększenia się ilości  wytworzonych
odpadów  w przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca,  co  znacznie  powiększa  koszty  odbioru
odpadów ogółem. Związane to jest z powszechnie obowiązującym zjawiskiem „podrzucania”
odpadów wytworzonych na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy do pojemników
mieszkańców.  W szczególności  ma  to  miejsce  w  skupiskach  nieruchomości  wielorodzinnych
pośród których znajdują się strefy z punktami handlowo-usługowymi. Wprowadzenie obowiązku
ponoszenia  przez  władających  nieruchomością  niezamieszkałą  opłat  za  odbiór
i zagospodarowanie odpadów umożliwi wyeliminowanie zjawiska podrzucania (lub przerzucania)
odpadów.  Zjawisko  „podrzucania”  jest  niekorzystne  zarówno  w  aspekcie  finansowym  jak
i środowiskowym. 

W tych okolicznościach przejęcie przez gminę odbierania odpadów także od właścicieli
nieruchomości o których mowa w art 6c ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w
gminach, w zakresie w którym odpady te powstają na nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy ma istotne znaczenie praktyczne.

Mając  na  uwadze  stworzenie  spójnego  i  efektywnego   systemu   gospodarowania
odpadami  komunalnymi  konieczne  jest  rozwiązanie  polegające  na  przejęciu  przez Gminę
Miejską Turek,  w  drodze  uchwały  Rady  Gminy,  stanowiącej  akt  prawa miejscowego,
obowiązku  organizacji   odbioru   odpadów   komunalnych   od   właścicieli  nieruchomości
niemieszkalnych, na których powstają odpady komunalne.
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