
 

UCHWAŁA Nr XII/102/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 2 lutego 2016 roku 
 

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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                          

o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 marca 2016 roku odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z wyjątkiem 

ogródków działkowych.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XII/102/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 lutego 2016 roku 

 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

 
Zgodnie z art. 6c ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gmina ma prawo do 

objęcia odbiorem odpadów komunalnych również właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Podjęcie takiej decyzji wymaga  

przyjęcia stosownej uchwały, będącej aktem prawa miejscowego. 

Za odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, z wyjątkiem ogródków działkowych przemawiają następujące 

argumenty: 

 możliwość kontrolowania strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy, 

 konieczność kontrolowania sposobu gospodarowania odpadami, w celu osiągnięcia 

określonych przez ustawodawcę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia składowania określonych frakcji 

odpadów, 

 uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ujednolicenie zasad 

jego funkcjonowania. 

ą ż w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

  

 
 

 

 

 

 


