UCHWAŁA NR XL/880/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378), w związku z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 i 2361 oraz z 2019 poz. 2020) Rada Miasta Bydgoszczy
uchwala, co następuje.
§ 1. W uchwale Nr XXXII/754/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6562), wprowadza się następującą zmianę:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepis § 1 pkt 3 traci moc z dniem 31.12.2021 r.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Matowska
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji
Przedmiotem uchwały jest zmiana przepisu dotyczącego terminu wyłączenia nieruchomości
niezamieszkałych z miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2.Omówienie podstawy prawnej
Zgodnie art. 6 c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 i 2361 oraz z 2019 poz. 2020), 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. W myśl art. 6c ust. 3 ww. ustawy
przedmiotowa uchwała może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych
nieruchomości.
3.Konsultacje wymagane przepisami
Nie istnieją wymogi prawne w zakresie konsultacji przedmiotowej uchwały.
4.Uzasadnienie merytoryczne
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły obowiązek
ustalenia przez gminy stawek opłat zarówno za pojemniki jak również za worki o określonej pojemności,
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Przedmiotowa nowelizacja
ustawy wprowadziła także ograniczenia w zakresie kształtowania przez gminy stawek opłat, które
powodują, iż stawki jakie Miasto Bydgoszcz może przyjąć za odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych nie pokrywają faktycznych kosztów jakie są ponoszone w związku
z realizacją usługi z tych nieruchomości. Efektem powyższego jest przerzucenie części kosztów związanych
z obsługą nieruchomości niezamieszkałych na właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Taka sytuacja jest
społecznie niesprawiedliwa i powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów przez mieszkańców.
Miasto Bydgoszcz na etapie prac legislacyjnych składało wnioski w ramach konsultacji społecznych,
a podczas prac na etapie parlamentarnym, reprezentowało Unię Metropolii Polskich a w ostateczności
przesłało do Prezesa Rady Ministrów gotowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ponadto w kwietniu 2021 r. Miasto Bydgoszcz ponownie wystąpiło do
Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyspieszenie prac legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów
dotyczących nieruchomości niezamieszkałych w taki sposób, aby była możliwość obniżenia opłat dla
mieszkańców oraz pozostawienia wszystkich nieruchomości w systemie. Należy także wskazać, że
aktualnie jest projekt ustawy, który w dużej części wypełnia postulaty Miasta Bydgoszczy w tym zakresie,
ale nie został on jeszcze przekazany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do dalszych prac Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
W przypadku braku zmian ustawowych w ww. zakresie do 31.12.2021 r. zachodzi po tym terminie
konieczność wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych z miejskiego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
5.Ocena skutków finansowych
Z uwagi na ustawową zasadę bilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
nie występują skutki finansowe dla budżetu Miasta.
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