
Uchwała Nr XX/164/2020 

Rady Miejskiej w Skarszewach 

z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie wyłączenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy należących do 

podmiotów innych niż gmina Skarszewy z systemu gminnej gospodarki odpadami  

 
 

Na podstawie art. 6c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 2010) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Realizację obowiązku usuwania odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

należących do innych niż gmina Skarszewy podmiotów, pozostawia się właścicielom tych 

nieruchomości z zastrzeżeniem stosowania odpowiednio przepisów uchwały nr VI/67/19 Rady 

Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Skarszewy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 1781). 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew. 

 

§ 3. 

 

Traci moc: 

1. uchwała nr XVII/185/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 

2476). 

2. § 1 ust. 2 pkt. 2 oraz § 2 ust. 8 pkt. 3 uchwały nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 

26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 1780). 

 

§ 4. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 

  

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) dokonała zmiany art. 6c wprowadzając      

po ustępie 2a, ustępy 2b i 2c.  

Art. 6c ust 2c otrzymał brzmienie: 

„Przystąpienie właścicieli nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem 

właściciela o którym mowa w art. 6j ust 3b do zorganizowanego przez gminę systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela 

nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej”. 

Jednocześnie art. 9 ust 1 ww. ustawy określił, że Rada Gminy jest obowiązana dostosować uchwały 

wydane przed dniem wejścia w życie ustawy t.j. przed 6 września 2019 r. w terminie 12 miesięcy      

do przepisów wprowadzonych nową ustawą. W związku z powyższym, w celu zachowania zgodnej     

z ustawą dobrowolności udziału właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy    

w systemie gminnego odbioru odpadów komunalnych należało wprowadzić określone uchwałą 

przepisy.    


