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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz.1372) oraz art. 6c ust.2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku, uchwala co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu przez Gminę Kluczbork odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z części tych nieruchomości na której 
nie zamieszkują mieszkańcy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie 

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.), która weszła w życie w dniu 23 września 2021r., zachowała 
w mocy przepisy które stanowią o braku dobrowolności przynależenia właścicieli nieruchomości, które 
w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Właściciele tych nieruchomości nie mogą decydować na podstawie stosownego oświadczenia o objęciu 
gminnym systemem bądź wyłączeniu się z gminnego systemu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Klimatu odbieranie odpadów z wyżej określonych nieruchomości jest ściśle powiązane z podjęciem przez 
gminy uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z tym podjęcie uchwały o odbieraniu odpadów 
komunalnych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z części z części tych 
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy stanowi doprecyzowanie właściwego 
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

   

Burmistrz Miasta 
Kluczborka 

 
 

Jarosław Kielar  
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