
UCHWAŁA NR XXX/309/2021 
RADY GMINY SZTUTOWO 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Na podstawie art.6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zmianami) Rada Gminy Sztutowo uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się, że Gmina Sztutowo odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

dr Marcin Owsiński 

Uzasadnienie  
W dniu 20 sierpnia 2019 r. uchwała nr IX/96/2019 Rady Gminy Sztutowo została powołana komisja doraźna 
do spraw opracowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo. Do 
zadań komisji należało opracowanie propozycji nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Sztutowo wraz z projektami uchwał przy uwzględnieniu zapotrzebowania społeczeństwa na 
usługi odbioru odpadów komunalnych, ich transportu i zagospodarowania oraz możliwości finansowych 
Gminy Sztutowo. Komisja zakończy działalność z chwilą przedłożenia Radzie Gminy Sztutowo sprawozdania 
ze swojej pracy wraz z projektami uchwał, lecz nie później niź do 30 czerwca 2021 r. W wyniku prac komisji 
powstała analiza kosztów i dochodów włączenia do systemu właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 
Analiza zakończona jest końcowymi wnioskami : 

1. Po przeprowadzeniu analizy systemu wnioskujemy o włączenie wszystkich nieruchomości z terenu 
gminy do Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

2. Zlecenie analizy opłacalności utworzenia gminnego zakładu gospodarki komunalnej. 

3. Zakup i modernizacja koszy do segregacji na plażach, a w następnej kolejności na ulicach. W ten sposób 
komisja zakończyła pracę, a niniejsza uchwała jest pokłosiem wniosków komisji. 
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