
                                               

UCHWAŁA NR XVIII/85/2012 

RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA 

z dnia  30 października 2012 r. 

 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391
1
)oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
2
) Rada Gminy 

Świedziebnia uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Kazimierz Bejger 

 

 

                                                 

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r., poz. 951 

 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, 

Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 

1281 i Nr 149, poz. 887 oraz  z 2012r. poz. 567. 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 391) w art. 6c ust. 2 daje możliwość gminom postanowić o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego. Rozumie się przez to, że gmina przejęła na siebie obowiązek gospodarowania 

odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy. 

Gmina jest już zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Dodatkowo biorąc pod 

uwagę charakter Gminy pod względem demograficznym, urbanistycznym, komunikacyjnym, 

obecnego stanu rozwoju gospodarczego oraz ilości i rozproszenia nieruchomości 

niezamieszkałych podjęto decyzję o stworzeniu jednolitego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Uznano, że 

takie rozwiązanie sprzyjać będzie lepszej organizacji prowadzenia gminnej gospodarki 

odpadami, kontroli i interwencji. Efektem końcowym powinno być prawidłowe utrzymanie 

czystości i porządku w gminie w zakresie zorganizowanego odbioru, transportu, a także 

unieszkodliwiania a w końcu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych zebranych z terenu 

Gminy. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Kazimierz Bejger 

 


