UCHWAŁA NR XLI/409/18
RADY GMINY POSTOMINO
z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/389/17 Rady Gminy Postomino w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 6 r ust. 3, 3 a, 3b, 3 d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść uchwały NR XXXIX/389/17 Rady Gminy Postomino z dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez:
1) w załączniku do uchwały wykreślenie § 3 w całości,
2) w załączniku do uchwały nadanie § 5 następującego brzmienia:
"§ 5. 1. W przypadku gdy na nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa
z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być
realizowany z tej altany.
2. Ustala się, iż w ramach opłaty o której mowa w § 2, Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi polegające na przyjmowaniu bezpłatnie
każdej ilości wytworzonych na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów
komunalnych: tworzyw sztucznych, papieru, szkła, metalu, zużytych sprzętów elektrycznych
i elektronicznych, odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów zielonych.
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady zebrane
w sposób selektywny.
4. Adres i godziny otwarcia PSZOK udostępniane są na stronie internetowej Gminy
Postomino.
5. W celu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym
odpadów zielonych, tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie itp.) właściciele nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą kompostować te
odpady na terenie własnej nieruchomości, zaś pozyskany kompost wykorzystywać na własne
potrzeby w granicach posesji."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos
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Uzasadnienie
Rada Gminy Postomino na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę
Nr XXXIX/389/17
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku
do ww. uchwały Wojewoda Zachodniopomorski wszczął postępowanie nadzorcze uznając,
że Rada Gminy nie posiada kompetencji do nakładania na właścicieli jakichkolwiek
obowiązków, czy wprowadzania innych unormowań, nie odnoszących się do "sposobu
świadczenia usług" oraz „zakresu świadczenia usług".
W związku z powyższym uznano, że przyjęcie ww. uchwały uznaje się za zasadne.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sławnie - opinia PS-N-HK.074.1.2018.AP .
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