
UCHWAŁA NR LIII/319/2021 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 i 1648) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy/domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe. 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 3.     Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie definiuje pojęcia domku letniskowego oraz 
nieruchomości na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Zasadniczo, nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są 
wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem i są 
zaliczane do kategorii nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają na nich odpady 
komunalne.  
W stosunku do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gmina zobowiązana jest podjąć 
uchwałę o objęciu ich zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych na 
podstawie art. 6 ust 2 ustawy. Wobec powyższego przepis ten znajduje również zastosowanie do 
nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
Mając na uwadze powyższe rekomenduje się podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały w 
brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie.  
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