
UCHWAŁA NR XV/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
10 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
1454 ze zm.2)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Traci moc uchwała Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019r., poz. 1309; 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018r., poz. 1629; z 2019r. poz. 730, poz. 1403, poz. 

1579;
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/128/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 września 2019 r.

W dniu 10 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Staszowie mając na uwadze stworzenie spójnego 
i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęła uchwałę dotyczącą przejęcia 
obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne. Ze znowelizowanego art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, iż przystąpienie właściciela nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej 
w formie pisemnej. Mając powyższe na względzie, właściciele nieruchomości, którzy są już objęci 
systemem mogą z niego wystąpić w każdym czasie co spowoduje dezorganizację odbioru odpadów. Z uwagi 
na to, iż przepis art. 6c ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje Radzie Miejskiej 
prawo, a nie nakłada obowiązku objęcia nieruchomości niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych, 
postanawia się uchylić uchwałę NR XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 
2012 roku. 
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