
UCHWAŁA NR XXX/199/2020 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/182/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020.1439 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 4 załącznika do uchwały Nr XXVIII/182/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym skreśla się ust. 2 w brzmieniu: 
"Pracownik PSZOK zobowiązany jest do odmowy przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
w przypadku, gdy nie są one dostarczone w sposób selektywny z podziałem na: 

1) odpady betonu i gruzu betonowego, ceglanego; 

2) inne odpady z budowy, remontów i demontażu.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE

Art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U.2020.1439 ze zm.) zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego 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 szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rada Gminy Krośnice powyższy obowiązek wypełniła w dniu 29 października 2020 r. podejmując uchwałę
Nr XXVIII/182/2020. Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega nadzorowi wojewody.

W dniu 18 listopada 2020 r. Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli działając z up. Wojewody
Dolnośląskiego pismem znak: NK-N.4131.57.11.2020.MC2 poinformował Radę Gminy Krośnice, iż
wprowadzając w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (§ 4 ust. 2 załącznika
do uchwały Nr XXVIII/182/2020) zapis: "Pracownik PSZOK zobowiązany jest do odmowy przyjęcia
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w przypadku, gdy nie są one dostarczone w sposób selektywny z
podziałem na:
1) odpady betonu i gruzu betonowego, ceglanego;
2) inne odpady z budowy, remontów i demontażu.”
rada przekroczyła zakres przyznanej jej kompetencji w art. 6r ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ww. piśmie poinformowano również Radę Gminy Krośnice
o możliwości dostosowania podjętych postanowień uchwały do stanu zgodnego z prawem, co proponuje się
uczynić podejmując niniejszą uchwałę.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice
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