
UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 20 grudnia 2012 r 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020r. poz. 713 t.j.) oraz Rada Gminy Kawęczyn uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę  Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2013 poz. 1174). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVIII/198/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2012
r w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwałą XXVII/144/2012 z dnia 20.12.2012 roku Rada Gminy objęła systemem odbioru odpadów
komunalnych nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne. Z uwagi, iż
przepis ten daje Radzie Gminy prawo, a nie nakłada obowiązku objęcia nieruchomości
niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych, korzystając z tego przywileju, postanawia się
uchylić przedmiotową uchwałę. Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje, iż, właściciele
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, instytucje,
podmioty prowadzące działalność gospodarczą) po 1 stycznia 2021 r. nie będą wnosić opłaty
zagospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, lecz są zobowiązani posiadać indywidualne
umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady komunalne posiadającą
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych–na
zasadzie wolnego wyboru. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą kontrolowani pod
względem posiadania umów na wywóz odpadów komunalnych oraz realizacji obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów. Jak wynika z powyższego uchylenie ww. uchwały, nie
spowoduje zagrożenia dla należytego utrzymania czystości porządku na terenie gminy. Mając
powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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