UCHWAŁA NR VII/35/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 27 marca 2015 r.
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO
SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.)
Rada Gminy Pruszcz Gdański uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/18/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 marca 2015 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wprowadza się następującą zmianę:
- w §4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Na workach, o których mowa w ust. 9 właściciel nieruchomości musi trwale umieścić
nazwę rodzaju odpadu, który został w nim umieszczony.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Uzasadnienie
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), który został
rozszerzony podczas ostatniej nowelizacji ww. ustawy.
Rada Gminy Pruszcz Gdański w dniu 4 marca 2015 roku przyjęła obowiązującą uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą zasad funkcjonowania systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
postanowiono
wprowadzić
zmiany
w przedmiotowej uchwale. Zmiany dotyczą obowiązku oznakowania dodatkowych worków
nazwą rodzaju odpadu.
W związku z powyższym uznano, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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