
UCHWAŁA NR 482/XLIII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na 
terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Miejska w Serocku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała nr 208/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie obioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. U. Woj. Maz. poz. 6155 z 2016 r.). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 482/XLIII/2021 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na 
terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

Rada Miejska w Serocku w dniu 23 maja 2016 r. podjęła uchwałę Nr 208/XXI/2016 w sprawie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. Podjęcie powołanej uchwały nastąpiło w oparciu o art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o treści: „Rada gminy może, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.” Zasadniczo treść 
przywołanego zapisu nie uległa zmianie i w przywołanym brzmieniu obowiązuje do dnia dzisiejszego, jednakże 
biorąc pod uwagę fakt, że ilość odpadów powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest nieadekwatna do wysokości stawki opłaty za ich 
gospodarowanie, ponoszonej przez właścicieli, Rada Miejska w Serocku postanawia uchylić przedmiotową 
uchwałę.  

Koszty ponoszone przez Miasto i Gminę Serock wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych, znacznie przekraczają maksymalne stawki 
opłat określone na podstawie art. 6j ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W  związku 
z powyższym Miasto i Gmina Serock nie ma możliwości zorganizowania właściwie działającego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego nieruchomości niezamieszkałe. Wyłączenie 
nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której 
powstają odpady komunalne, będzie zobowiązany do posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów 
komunalnych.  

Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych nie spowoduje zagrożenia 
dla należytego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, Burmistrz Miasta i Gminy Serock sprawował będzie kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia 
umowy na odbiór odpadów. 
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