UCHWAŁA NR XXX/546/12
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału obszaru gminy na sektory
Na podstawie 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) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na następujące sektory:
1)Sektor I obejmujący osiedla: Gutkowo, Redykajny, Likusy, Nad Jeziorem Długim, Dajtki, Grunwaldzkie
2)Sektor II obejmujący osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Zatorze
3)Sektor III obejmujący osiedla: Pojezierze, Kormoran
4)Sektor IV obejmujący osiedla: Kortowo, Śródmieście, Podgrodzie, Brzeziny, Kościuszki
5)Sektor V obejmujący osiedla: Nagórki, Pieczewo, Mazurskie
6)Sektor VI obejmujący osiedla: Jaroty, Generałów.
§ 2. Granice osiedli szczegółowo określa załącznik nr 6 do Statutu Miasta Olsztyna, przyjętego Uchwałą Rady
Miasta nr VIII/65/11 z dnia 29 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2011 r. Nr 64, poz. 1057 z późn. zm.)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Tandyrak
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Uzasadnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U.212.391) od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Art.
6d ust. 2 powyższej ustawy pozwala gminie liczącej ponad 10 000 mieszkańców podjąć uchwałę stanowiącą akt
prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podczas sporządzania podziału Gminy Olsztyn na sektory wzięto pod
uwagę: liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia, rodzaj zabudowy oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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