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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 1 lutego 2022 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu 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 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz. U.2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) – Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu przez gminę Głuchołazy odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w stosunku do 
nieruchomości należących do Gminy Głuchołazy, na których prowadzona jest działalność: 

1) oświatowa, kulturalna, sportowa, turystyczna, administracyjna, usług publicznych, 

2) ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, 

3) usług cmentarnych i pogrzebowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 26 czerwca 2022r. 
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UZASADNIENIE 

 

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

w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.) 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. Zgodnie z 

art. 6c ust. 3 ww. ustawy, ww. uchwała może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub 

właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości, na których jest 

prowadzony określony rodzaj działalności. W związku z powyższym postanowiono o odbieraniu 

przez gminę Głuchołazy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w stosunku do nieruchomości należących 

do Gminy Głuchołazy, na których prowadzona jest działalność:  

1) oświatowa, kulturalna, sportowa, turystyczna, administracyjna, usług publicznych,  

2) ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,  
3) usług cmentarnych i pogrzebowych. 
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