
UCHWAŁA NR XLVIII/473/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku 
w sprawie 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

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.)1) oraz art. 6r ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)2) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie 
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, wprowadza się następującą zmianę: § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:" 
2. dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałym w zabudowie jednorodzinnej worków do zbiórki 
odpadów komunalnych". 

§ 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 1593
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399), Gmina Staszów po ponownym skalkulowaniu kosztów związanych 
z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zbieranie, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz 
obsługę administracyjną systemu) i wpłat pobranych opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, postanowiła 
dodatkowo wyposażyć właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do gromadzenia odpadów 
komunalnych zmieszanych. Przyjęcie takiego rozwiązania ułatwi właścicielm nieruchomości prawidłowe 
gromadzenie odpadów komunalnych oraz wpłynie na ograniczenie zjawiska występowania dzikich wysypisk, 
spalania oraz podrzucania odpadów. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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