
UCHWAŁA NR XXVIII/172/2013
RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ojrzeń Nr XXIV/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r,. poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Ojrzeń uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Ojrzeń Nr XXIV/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 25 stycznia 2013 r., poz. 966). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Krystyna Drążkiewicz
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Uzasadnienie
Uchwały Nr XXVIII/172/ 2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Gminy Ojrzeń Nr XXIV/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

W dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Gminy Ojrzeń podjęła uchwałę Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów 
oraz wysokość cen za te usługi. Intencją podjęcia w/w uchwały było zminimalizowanie kosztów 
i uproszczenie, dla mieszkańców systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do 
jednego podmiotu za gospodarowanie odpadami oraz wyposażenie w pojemniki i ich dezynfekcję, 
jedną sumą opłaty). 

W dniu 25 stycznia 2013 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. W art. 6r dodany został ustęp 2a, dający gminom możliwość pokrycia kosztów 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym 
z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynie to na uproszczenie 
deklaracji, systemu rozliczeń, oraz będzie stanowiło ułatwienie dla mieszkańców. 

Ponadto zaproponowano również pod rozwagę Rady Gminy rezygnację z odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. W przypadku pozytywnej decyzji Rady Gminy w tej sprawie, zapisy § 2 ust. 
2 uchwały staną się bezprzedmiotowe. 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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