UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
z dni .............................. 2020 r.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, at. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Rada Miejska w Młynarach uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary w §
10 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„odpady z gruzu i betonu: po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości gotowości do odbioru.”..
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70 % wagowo rocznie. Od dwóch lat Gmina
Młynary nie osiąga odpowiednich poziomów, co jest spowodowane niedostateczną ilością odbieranych z terenu
gminy odpadów budowlanych, które mieszkańcy utylizują we własnym zakresie m.in. na utwardzanie dróg
dojazdowych na swoje nieruchomości. W związku z powyższym zmiana uchwały w zakresie umożliwienia
mieszkańcom gminy oddania na zgłoszenie odpadów z gruzu w ramach ponoszonej przez nich opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zasadna, ponieważ umożliwi mieszkańcom zutylizowanie
powstałych na ich nieruchomościach odpadów budowlanych oraz wpłynie na poprawę osiąganych przez Gminę
Młynary poziomów.

