UCHWAŁA NR V/27/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku „EKO SIÓDEMKA” nr III/13/2013 w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
Na podstawie art. 6c ust. 2,3 w związku z § 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1,
art. 64 ust. 1, art. 69 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 4984) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/13/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 6 maja
2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne dotychczasowa treść § 1 oznaczona zostaje jako ust. 1. W § 1 dodaje się ust. 2 o następującym
brzmieniu:
„2. Z nieruchomości określonych w ust. 1 powyżej, wyłączeniu podlegają nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku, w tym
rodzinne ogrody działkowe, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz. U. z 2014 poz. 40 ze zm.)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6c ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „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”. Natomiast art. 6c ust. 3 w/w ustawy stanowi: „Uchwała, o której mowa w ust.
2, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości,
w szczególności nieruchomości, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności”.
Zgromadzenie Związku ma więc możliwość wyłączenia określonego rodzaju nieruchomości
niezamieszkałych z systemu odbierania odpadów komunalnych. Natomiast art. 6j, ust. 3b ustawy
nakazuje ustanowienie stawki ryczałtowej dla „nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub inne nieruchomości

wykorzystywane

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

wykorzystywanych jedynie przez część roku…”.
W związku z trudnościami w realnym i sprawiedliwym oszacowaniu stawki ryczałtowej dla
powyższych

nieruchomości,

spowodowanymi

brakiem

na

terenie

Związku

zgłoszonych

nieruchomości określanych jako domki letniskowe oraz różną wielkością rodzinnych ogrodów
działkowych (od 20 do 200 działek), Zgromadzenie Związku postanowiło o wyłączeniu tych
nieruchomości z systemu odbioru odpadów komunalnych.
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