
UCHWAŁA XVI/107/2020
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się 
domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z art. 6c ust. 2 i ust. 3  
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie, których znajduje się domek 
letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie 
Gminy Olszanka odbierane będą według częstotliwości odpowiadającej zabudowie jednorodzinnej 
określonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r. 

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.1579). Na podstawie nowelizacji

Rady Gminy muszą zmodyfikować Regulaminy utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

Segregowanie odpadów jest obowiązkowe, a nie jak dotychczas deklarowane. Podwyższona stawka

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązywała na nieruchomościach, na

których nie wypełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto

dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od

ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym, że w okresie od kwietnia do października

częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących

odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie

rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Niniejsza uchwała jest konsekwencją zmiany przepisów w ww. zakresie.
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