
UCHWAŁA NR XXII/ 198  /2020 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Borku Wlkp. uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  Uchyla się w całości uchwałę Nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 
2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (Dz. Urz.Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 512).  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.  

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2012 roku Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła Uchwałę Nr XXVI/144/2012 Rady
Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.

Na 84 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 19 lipca 2019 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian wpływających na opłacalność
pozostawienia nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Pozostawienie ww. nieruchomości generować będzie koszty, których nie da się w całości
pokryć z opłat wnoszonymi przez te nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
W tekście ustawy z dnia 13 września 1996 ro utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439) wprowadzono następujące zapisy:
- "art. 6c ust. 2c. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z
wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego przez gminę
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody
właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.”
- "art. 6k ust. 2a pkt 5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 3,2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120
litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki
o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich
pojemności.”

Zawarta w nowelizacji ustawy maksymalna opłata za pojemnik o pojemności 1100 litrów, w wysokości
3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1.819 zł – Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem w 2019 r.) tj. 3,2% x 1.819 zł = 58,21 zł, przy średniej cenie rynkowej odbioru odpadów
komunalnej (stosowanej np. przez TRANS-KOM Barbara Rajewska Bogusławki) wynoszącej 180 zł za
pojemnik 1100 l, powoduje, że w przypadku pozostawienia nieruchomości niezamieszkałych w gminnym
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, mieszkańcy Gminy Borek Wlkp. będą musieli poprze
ustalenie wyższych stawek pokryć ponad połowę kosztów obsługi odbioru odpadów z tych nieruchomości.

Nieuchylenie Uchwały Nr Nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 2012 roku w
sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na
terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
skutkować będzie osiąganiem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
nieruchomości niezamieszkałych na poziomie znacznie niższym od rzeczywistych kosztów jakie są z tym
związane.
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