UCHWAŁA NR XXVII/263/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia 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
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.), po zaopiniowaniu przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
ustalenia 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 częstotliwości odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 5587)
wprowadza się następujące zmiany: w § 1 w ust. 2 pkt. 1) wyrazy "do 3 worków" zastępuje się wyrazami "do
5 worków".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/263/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia 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, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (obecnie obowiązuje uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.).
W powyższej uchwale wprowadzono limit odbioru odpadów zielonych - do 3 worków z jednej
nieruchomości przy jednorazowym odbiorze.
Jednakże w wyniku zgłaszanych przez mieszkańców uwag, że ta ilość jest niewystarczająca,
postanowiono o zwiekszeniu limitu do 5 worków z jednej nieruchomosci przy jednorazowym odbiorze.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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