
UCHWAŁA NR XLI/304/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888 ze zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01.01.2022r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Po analizie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Głuszyca, stwierdzono nieprawidłowość 
polegającą na częstym podrzucaniu odpadów do tzw. „gniazd selektywnych”. Domniemywa się, że sprawcami 
podrzucania odpadów do gniazd selektywnych mogą być właściciele nieruchomości niezamieszkałych, 
prowadzący działalność gospodarczą. Właściciele firm, zobowiązani do indywidualnego podpisania umów 
z podmiotem, który odbierze od nich odpady komunalne pochodzące z działalności gospodarczej, wzywani do 
organu celem złożenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów, zgłaszali trudności dotyczące współpracy 
z podmiotami działającymi na rynku np. wygórowane ceny, brak możliwości wpływania na treść umowy co do 
częstotliwości odbioru odpadów i inne. Deklarowali chęć rozszerzenia opieki gminy nie tylko na nieruchomości 
zamieszkałe, ale także na nieruchomości niezamieszkałe. 

 Zgodnie z art. 6c ust 3a właściciel nieruchomości niezamieszkałej, może w terminie 60 dni od dnia 
ogłoszenia uchwały, złożyć burmistrzowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania 
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje 
podmiot, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów, oraz dołącza kopię tej umowy, pod rygorem 
nieskuteczności oświadczenia. Współpraca z podmiotem działającym na rynku pozostaje więc nadal możliwa, 
po spełnieniu wymogów ustawowych. 

 Rozszerzenie systemu gminnego o nieruchomości niezamieszkałe wpłynie także na wzrost przychodów 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 W związku z powyższym zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Głuszyca są 
uzasadnione.

Id: BLMRJ-FNUUV-YUTUY-CVNIK-IFHRY. Podpisany Strona 1




