
Uchwała Nr XXV/251/2020 
 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, 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 Słubic. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 

2016 roku w sprawie  odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 

7 czerwca 2016 roku, poz. 1222). 

§ 4. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Grzegorz Cholewczyński 
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z nowelizacją ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Na mocy art. 6c ust. 2 Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa

miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Funkcjonujący system odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w obrębie

nieruchomości niezamieszkałych pozwolił na jego uszczelnienie i ujednolicenie zasad

funkcjonowania. Jednym z elementów uszczelnienia systemu jest objęcie gminnym systemem

odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Konieczność taka dotyczy zwłaszcza terenów

zabudowy wielorodzinnej, która przenika się z nieruchomościami niezamieszkałymi na których

powstają odpady komunalne. Objęcie systemem powyżej wskazanych nieruchomości

powoduje również zwiększenie możliwości kontroli strumienia wytwarzanych odpadów

komunalnych, która jest niezbędna do bieżącego monitoringu osiąganych poziomów recyklingu,

określonego przez ustawodawcę.

W obecnym stanie prawnym przystąpienie do gminnego systemu dla właścicieli

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

dobrowolne i możliwe dopiero po wyrażeniu pisemnej zgody.
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