
UCHWAŁA NR XXIII/162/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
niezamieszkałych w postaci domków letniskowych, lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno -wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Gniezno 

Na podstawie art. 6 c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
w postaci domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe 
położonych na terenie Gminy Gniezno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją uchwały nr XXI/150/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w

sprawie uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Intencją wymienionej powyżej uchwały była rezygnacja z organizacji przez Gminę Gniezno odbioru

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają

odpady komunalne. Wynikało to z faktu, że system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości

niezamieszkałych nie spełniałby zasady samofinansowania. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu

umożliwienie odbioru odpadów komunalnych od tylko tych nieruchomości niezamieszkałych, które

stanowią domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe.

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe stanowią

bowiem podkategorię nieruchomości niezamieszkałych. Gmina ma obowiązek zorganizować odbiór

odpadów komunalnych z tego typu zabudowy jedynie wówczas, gdy na jej terenie obowiązuje uchwała

podjęta na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o czystości i porządku w gminach, która swoim zakresem

obejmuje tego typu nieruchomości. Jeśli takiej uchwały nie ma, nieruchomości letniskowe lub inne

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe. są poza zorganizowanym przez gminę

systemem odbioru odpadów komunalnych. Uchwała Rady Gminy o objęciu nieruchomości letniskowych

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe zorganizowanych przez

gminę systemem odbioru odpadów komunalnych ma charakter bezwzględnie obowiązujący dla ich

właścicieli.
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