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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy 
Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r., 
poz. 261), § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w stosunku do nieruchomości: 

1) na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkałej; 

2) na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe; 

3) na których prowadzona jest działalność: 

a) jednostek organizacyjnych gminy, 

b) instytucji kultury, 

c) cmentarzy komunalnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

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

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Namysłowie postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne, a co za tym idzie – o objęciu wszystkich właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi administrowanym przez gminę.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych
na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, prowadzi do
wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Projektowana uchwala zakłada, że w ramach systemu gospodarki odpadami odpady komunalne w dalszym ciągu
odbierane będą z terenu nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z terenu na których prowadzona jest działalność Urzędu Miejskiego
w Namysłowie i jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i cmentarzy komunalnych.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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. W myśl ust. 3 tego artykułu, uchwała może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub
właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony
rodzaj działalności.

Projektodawca: Burmistrz Namysłowa
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