
UCHWAŁA NR XXXVII/24/2018
RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/120/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  
powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których 

prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 6 r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) po 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Zielonki stanowi, co 
następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/120/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych  powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na 
których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. 
poz. 234) § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Odpady zielone ulegające biodegradacji 
w ilości 36 worków w rozliczeniu trzymiesięcznym"

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki

Ryszard Krawczyk
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Uzasadnienie

Art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) mówi, że rada gminy może określić, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz licznymi wnioskami o zwiększenie
obowiązujących na Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych limitów na bezpłatne oddawanie
odpadów zielonych ulegajacych biodegradacji proponuje się ich zwiększenie do 36 worków w rozliczeniu
trzymiesięcznym. Jednocześnie proponuje się rezygnację z zapisów ustalających limit worków oddawanych
jednorazowo.

Pozostałe limity i zapisy uchwały pozostają bez zmian.
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