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W§>v-'H§'p1;avvie uchylenia uchwaly nr IV/74/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 w §prawifa
odbierania odpadéw komunalnych 0d wlaécicieli nieruchomoéci, na ktérych nie zamieszkujq mleszkancy,
a powstajq odpady komunalne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa1?1orza,dzie
gminnym (t.j. Dz.U. Z2019 r. poz. 506 wraz zpéinzm.) ia11.6c ust. Zustawy zdnia 13 wrzeéma IQ96 r.
outrzymaniu czystoéci iporzqdku wgminach (t.j. Dz.U. 2018r poz.1454wraz zpéZn.zm.) na wnlosek
Prezydenta Miasta Gliwice
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Uchyla siq uchwa%¢ nr IV/74/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. sprayvie odbieran§a
odpadéw komunalnych od whécicieli nieruchomoéci, na ktérych nie zamieszkujq m1eszkancy, a powstaja,
odpady komunalne.
§ 2. Wykonanie uchwalry powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3. Uchwa%a podlega ogioszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojewédztwa §lqskiego iwchodzi w zycie po
uptywie 14 dni od dnia 0g%oszenia.

Pre dint Miasta
Zygm t F rankiewicz

28. SIE. 2019

.,,Q,
C

. \’l:‘~(' v\

.:¢>;‘" \_\,\
Au
<.;,,\-

Q; '

.

/-1,6

Qe

>9

0

§\'?.~'

Q<1:=.L§'\‘$

@¢\®€‘k

,8'\\Q'/,
/
é
€
Zsi
?
—:
Zi >\;
93'10'L’.

~_~.
K1‘

NJ?!p‘ _\1_C/.!:‘_'7

'}~
’ -c

"."'*rwM” [119

5

'

Id: 18969D8C-F9A6-4127-9719-AD8658378635. Projekt

$“°“a 1

Uzasadnienie
W dniu 22.08.2019 r. zosta1a og1oszona ustawa zdnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu
czystoéci i porzqdku w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). Wjednej ze zmian
dopuszcza sie; dobrowolnoéé przystqpienia do miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
przez wlaﬁcicieli nieruchomoéci niezamieszka1ych. Tym samym samorzqd utraci1 mozliwoéé realizacji celu dla
ktérego przyjgto uchylana, regulacjg, ktérym bylo zwiegkszenie kontroli nad iloéciq odpadéw oraz ich
segregacjq. W1aécicie1e nieruchomoéci niezamieszka1ych kierujqc sis; zasadq najlepszego efektu
ekonomicznego iminimalizacjq formalnoéci skorzystajq zoferty odbioru izagospodarowania wszystkich
generowanych przez siebie odpadéw (komunalnych izwiqzanych zdzia1a1noéciq gospodarczq) przez ﬁrmy
komercyjne realizujqce tego typu ushlgi przy jak najnizszej cenie.
Biorqc powyzsze pod uwagq zasadnym staje sic; odstqpienie od organizowania odbiom odpadéw
z nieruchomoéci niezamieszka1ych w celu ograniczenia kosztéw systemu organizowanego przez gminq.
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