
-PROJEKT- 

UCHWAŁA NR…………… 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub które są 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie  

Gminy Kroczyce 

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust.1 i 42 ustawy 

z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz 

art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Kroczyce uchwala, co następuje: 

§ 1 

Gmina Kroczyce postanawia odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których znajdują się  domki letniskowe lub innych nieruchomości 

niezamieszkałych  wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi         

w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr…….. Rady Gminy Kroczyce z dnia …………………….roku 

w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Kroczyce 

 

Ustawodawca, zgodnie z art. 6c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                     

w gminach, wprowadził nową regulację, umożliwiając gminom nie tylko postanowić 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2), ale także dokonać 

wyboru rodzaju nieruchomości niezamieszkałych które zostaną objęte systemem gminnym 

(art. 6c ust. 3). 

  Gmina Kroczyce zdecydowała o przejęciu obowiązku odbierania odpadów 

z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Objęcie systemem w/w nieruchomości ułatwi ich właścicielom pozbycie się odpadów 

na terenie gminy, a gminie pozwoli  uszczelnić system odbierania odpadów komunlanych. 

  

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


