
UCHWAEA Nr 208/XXI/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od wlagcicieli nieruchomohci, polozonych na 
terenie Miasta i Gminy Serock, na ktdrych nie zamieszkujq mieszkancy a powstajq 
odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samoqdzie grninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
13 wrzeSnia 1996 r. o utrzyrnaniu czystoSci i porzqdku w grninach (Dz.U. z 20 16 r. poz. 250), 
art. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogtaszaniu akt6w norrnatywnych i niektcirych innych 
aktdw prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

8 1  
1. Postanawia siq o odbieraniu odpaddw komunalnych od wldcicieli nieruchomo4ci, 

polozonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na ktcirych nie zamieszkujq mieszhhcy 
a powstajq odpady komunalne. 

2. Uchwala dotyczy widcicieli nieruchomoSci, poiozonych na terenie Miasta i Gminy 
Serock, na ktcirych znajdujq siq domki letniskowe lub innych nieruchomo4ci 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

8 2  
Wykonanie uchwaly powierza siq Bunnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

5 3 
Uchwala wchodzi w Wcie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewddztwa Mazowieckiego i z mocq obowipujqcq od dnia 1 stycznia 2017 roku. 



Uzasadnienie 
do UchwaIy Nr 208lXXV2016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od wla$cicieli nieruchomo$ci, polokonych na 
terenie Miasta i Gminy Serock, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkancy a powstajq 
odpady komunalne 

W zwiqzku z art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoSci i popdku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada gminy moze, w drodze 
uchwaly stanowiqcej akt prawa miejscowego, postanowid o odbieraniu odpadow 
komunalnych od wia4cicieli nieruchomoici, na kt6rych nie zarnieszkujq mieszkaiicy 
a powstajq odpady komunalne. 

Przedmiotowa uchwaia moze dotyczyd wszystkich wldcicieli nieruchomoSci lub 
wlaScicieli okreilonych nieruchomoSci, w szczegolnoici nieruchomoSci, na kt6rych 
prowadzony jest okreilony rodzaj dziaialnoSci. 

Zgodnie z powyiszym podjqto przedmiotowq uchwaiq w ktorej postanowiono 
o odbieraniu odpad6w komunalnych od widcicieli nieruchomoBci, poiotonych na terenie 
Miasta i Gminy Serock, na ktorych nie zamieszkujq mieszkaiicy a powstajq odpady 
komunalne. 


