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UCHWAŁA Nr …/…/ 2019  

Rady Gminy Rokietnica 

z dnia…2019 r. 

  

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/259/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 6c 

ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DZ. U. z 2019, poz. 2010), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 Uchyla się uchwalę nr XXVI/259/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września  

2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy.  

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 3 Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …/…/2019 

Rady Gminy Rokietnica 

z dnia …2019 r.  

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/259/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

 

Wejście w życie 6 września 2019 roku ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2019 r. 

poz. 1579) spowodowało, że w przypadku nieruchomości , na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie 

wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w 

sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów (54,18 zł) lub 

1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o 

pojemności 120 litrów (16,93 zł), przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki 

opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

Powyższa zmiana w sposób decydujący wpływa na znaczne umniejszenie wpływów z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na nieruchomościach, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. Zachodzi więc duże prawdopodobieństwo, że wpływy z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczą na pokrycie kosztów związanych 

z ich zagospodarowaniem. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


