
UCHWAŁA NR XXXIV/264/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LIX/669/17 Rady Miejskiej w Mosinie  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 8403 
oraz z 2019 r., poz. 10682), § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych i zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie prowadzone nie rzadziej niż raz do roku, zgodnie 
z harmonogramem.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1439), rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy
sposób i zakres 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.

Zmiana zapisów uchwały w zakresie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy wprowadzi większą elastyczność w wyznaczaniu
harmonogramu odbioru wyżej wymienionych odpadów w przypadkach, kiedy w danym okresie nastąpi
sytuacja, która spowoduje, że organizacja zbiórki przedmiotowych odpadów będzie trudna do realizacji
lub całkowicie uniemożliwiona, np. z powodu epidemii.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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