UCHWAŁA NR XXIX/320/2013
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie podziału Gminy Miasto Reda na sektory.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje :
§ 1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych postanawia się o podziale gminy na dwa sektory.
§ 2. 1. Szczegółowy zakres terytorialny i oznaczenia sektorów określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ulica Gdańska w całości należy do sektora II.
3. Posesje o numerach 2, 4, 6, 8 i 10 przy ul. Puckiej należą do sektora II.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kazimierz Okrój
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Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIX/320/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie podziału
Gminy Miasto Reda na sektory.
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 987) na gminę nałożono obowiązek objęcia wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy system gospodarowania odpadami najpóźniej 18 miesięcy po
wejściu w życie ww. ustawy tj.30 czerwca 2013 r.
Zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej
ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszary
gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar
możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
W celu zapewnienia konkurencji na rynku odbierania odpadów komunalnych zasadnym jest dokonanie
podziału gminy Reda na dwa sektory.
Zaproponowany podział gminy Reda na sektory uwzględnia zbliżoną ilość mieszkańców w każdym sektorze
(ok. 11 000 mieszkańców).
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
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