
UCHWAŁA NR I/9/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 7 lutego 2020 r.

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 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 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 
z późn. zm.) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu przez Gminę Pasłęk odpadów komunalnych od właścicieli następujących 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Pasłęk, stanowiących: 

a) drogi publiczne i wewnętrzne oraz ścieżki rowerowe, 

b) tereny i siedziby szkół podstawowych i przedszkoli oraz innych jednostek organizacyjnych gminy, 

c) parkingi oraz inne miejsca do parkowania pojazdów, 

d) boiska sportowe, stadion miejski, place zabaw, parki, kąpieliska, place i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

e) świetlice wiejskie i świetlice środowiskowe, 

f) instytucje kultury, 

g) cmentarze komunalne, 

h) targowiska miejskie, 

i) remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, 

j) przystanki autobusowe położone przy drogach publicznych; 

2) z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących powiatowe i wojewódzkie drogi publiczne położone na 
terenie miasta Pasłęka. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/93/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 949). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku 
i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku i wchodzi w życie z dniem 
1 maja 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak

———————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: HIFKU-GZSMO-DQOCZ-TNPOR-XYZUN. Uchwalony



UZASADNIENIE 

Niniejsze  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  w  sprawie  odbierania  odpadów  komunalnych  od

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  stanowi

uzupełnienie  uzasadnienia  dotyczącego  zmian  w  systemie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi

załączonego do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W dniu 21 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę Nr XI/93/2012  w sprawie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a

powstają odpady komunalne. Dotychczasowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

nieruchomości  niezamieszkałych  dokonywane  było  na  podstawie  kalkulacji  rzeczywistych  kosztów

ponoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. 

Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza ustawowe stawki opłat

za  pojemnik  dla  nieruchomości  niezamieszkałych,  które  są  ponad 3-krotnie  niższe od  dotychczasowych

stawek oraz ponad 6-krotnie niższe od stawek opłat, które należałoby ustalić na 2020 rok dla nieruchomości

niezamieszkałych by pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości

niezamieszkałych.

W przypadku objęcia nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem gospodarki odpadami

komunalnymi nieruchomości te wygenerowałyby w 2020 roku deficyt dochodów w kwocie 521.380,68 zł.

Pokrycie tego deficytu musiałoby być przerzucone na mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. 

W  związku  z  powyższym  co  do  zasady  proponuje  się  wyłączenie  z  gminnego  systemu

nieruchomości  niezamieszkałych  i  ujęcie  w  nim  jedynie  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  wybranych

gminnych  nieruchomości  niezamieszkałych  stanowiących  gminne  tereny  publiczne  wymienione  w

niniejszym  projekcie  uchwały.  Takie  rozwiązanie  leży  w  interesie  gminy  i  jej  mieszkańców.  Koszty

gospodarowania  odpadami  komunalnymi  dotyczące  ujętych  w  systemie  gminnych  nieruchomości

niezamieszkanych  będą  ponoszone  przez  gminę  i  nie  będą  obciążały  stawek  opłaty  ustalonych  dla

nieruchomości zamieszkałych.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


