UCHWAŁA NR XXI/151/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
uchylająca uchwałę 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020r.
poz.713) oraz art 6c ust.2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
Dz.U. z 2019 poz.2010 z póź.zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXX/201/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 20 grudnia 2020r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Łukasz Mróz
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Uzasadnienie
Na podstawie art 6c .2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 poz.2010
z póź.zm) Rada Gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Gminny system gospodarki odpadami na terenie gminny Lądek-Zdrój obejmował nieruchomości
niezamieszkałe od lipca 2013 roku, lecz po zmianie przepisów koszty odbioru i zagospodarowania odpadów są
wyższe niż opłata jaką Gmina może pobrać (na podstawie uchwały Rady Miejskiej) od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki
odpadami. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Wprowadzenie maksymalnej stawki za pojemnik uzależnionej od przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia powoduje, że maksymalne opłaty z pojemnik są bardzo niskie tj.58,20 zł za
pojemnik 1100l. Co spowoduje, że system w części nieruchomości niezamieszkałych nie będzie się bilansował.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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