
UCHWAŁA NR XXIX/265/2016
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 27 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§  1.  1. Postanawia  się  o  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne, za wyjątkiem nieruchomości zajętych na:
1)   cmentarze;
2)   targowiska miejskie;
3)   ogrody działkowe;
4)   ścieżki oraz szlaki rowerowe i turystyczne;
5)   publiczne tereny zielone;
6)   drogi, place i parkingi publiczne;
7)   schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,   także  współwłaścicieli,  
użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta
       Starogard Gdańskiego

   Jarosław Czyżewski



UZASADNIENIE

Na postawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Starogardu 
Gdańskiego, a także ujednolicenia sposobu zagospodarowania odpadów, postanawia się objąć 
właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady 
komunalne,  za  wyjątkiem  nieruchomości  mających  charakter  publiczny,  systemem 
gospodarowania  odpadami  komunalnymi  organizowanym  przez  Gminę  Miejską  Starogard 
Gdański.  Uchwała  nie  rodzi  skutków  finansowych,  gdyż  wydatki  związane  ze 
sfinansowaniem systemu pokryte zostaną dochodami z opłat uiszczanych przez właścicieli 
nieruchomości  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  W  związku  z  powyższym 
podjęcie uchwały jest zasadne.


