
UCHWAŁA NR IV/30/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/15 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm. ), §7 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Legn. z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 w 
związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2015 r. 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące 
działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, 
powyżej 20 osób, według stanu na dzień 15.10.2015 r.”;

2) treść paragrafu 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2, zmniejszenie liczby zatrudnionych po dniu 
15.10.2015 r. poniżej 21 osób, nie wpływa na stosowanie uchwały, tzn. że właściciel nieruchomości 
niezamieszkanej, który w dniu 15.10.2015 r. lub po tym dniu, zatrudniał powyżej 20 pracowników, 
w przypadku zmniejszenia zatrudnienia poniżej tej liczby, nadal objęty będzie systemem gospodarowania 
odpadami prowadzonym przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i zobowiązany będzie do uiszczania 
na rzecz Związku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

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

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm. ), w związku z §7 ust 2 pkt 1 Statutu ZGZM, Związek jest
zobowiązany do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Zgromadzenie Związku może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zasadnym jest, aby na terenie Związku funkcjonował jeden system
gospodarowania odpadami komunalnymi, zarówno dla nieruchomości zamieszkanych, jak i nieruchomości
niezamieszkanych. Stąd też Zarząd Związku podjął decyzję o objęciu systemem również właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Przepis art. 6c ust. 3 daje organowi stanowiącemu możliwość objęcia systemem tylko właścicieli
określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości, na których jest prowadzony określony rodzaj
działalności.

Uchwałą Nr III/20/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
postanowiło o odbieraniu z dniem 1 lutego 2016 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność
przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych,

2) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące
działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę,
powyżej 20 osób.

Projekt niniejszej uchwały doprecyzowuje powyższe zapisy poprzez wskazanie, że liczbę zatrudnionych
należy przyjąć według stanu na dzień 15.10.2015 r. i ustala, że późniejsze zmniejszenie liczby zatrudnionych
nie wpływa na stosowanie uchwały. Oznacza to, że właściciel nieruchomości niezamieszkanej, który w dniu
15.10.2015 lub po tym dniu, zatrudniał powyżej 20 pracowników, w przypadku zmniejszenia zatrudnienia
poniżej tej liczby, nadal objęty będzie systemem gospodarowania odpadami prowadzonym przez Związek Gmin
Zagłębia Miedziowego i zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Związku opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Powyższe zapisy są konieczne, w celu uniknięcia sytuacji, w której właściciel nieruchomości
niezamieszkanej, który często zmienia liczbę zatrudnionych, zmuszony byłby po każdym zmniejszeniu
zatrudnienia poniżej 21 osób, do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, a po zwiększeniu zatrudnienia powyżej 20 osób – do rozwiązania tej umowy
i złożenia do Związku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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