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 W związku z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia  

nr XXII/235/2020 z dnia 30 marca 2020 roku uchylająca uchwałę nr XXVII/399/2012 Rady 

Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie  postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r., poz. 50)  zawiadamiamy,  

iż Gmina Miasto Inowrocław będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

do 31 sierpnia br. Przyczyną tego jest to, że rzeczywiste koszty odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, są wyższe niż przewidział  

to ustawodawca, a zgodnie z ww. ustawą system musi się samofinansować. Z uwagi na to, 

że ustawodawca narzucił wysokość stawek za odbiór odpadów z ww. terenów to pozostali 

mieszkańcy musieliby dopłacać do sytemu. Jest to dla nas sytuacja niedopuszczalna. 

 Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez  

te podmioty z dniem 1 września 2020 r. indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej. Wykaz wszystkich podmiotów wpisanych do ww. rejestru znajduje 

się na stronie bip.inowroclaw.pl. 

 Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych mają obowiązek poinformowania o zawarciu umów na odbiór odpadów 

komunalnych, które Prezydent Miasta, działając w myśl art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, będzie kontrolował wraz z dowodem uiszczania opłaty  

za usługi w zakresie odbioru odpadów przez podmioty uprawnione. 

 W związku z powyższym w terminie do 30 listopada 2020 r. należy przedstawić 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru  

i transportu odpadów. 

 Dokumenty potwierdzające zawarcie ww. umowę (kserokopie poświadczone  

za zgodność z oryginałem, oryginały do wglądu na żądanie organu uprawnionego) lub inny 

sposób udokumentowania wykonania obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami 



komunalnymi można składać osobiście w tut. Urzędzie Miasta przy ul. ks. Piotra  

Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu pokój nr 1, lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd 

Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36. 

 Jednocześnie informujemy, iż powyższe przepisy nakładają na nas obowiązek 

prowadzenia kontroli w zakresie wypełniania przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych obowiązków wynikających z cytowanej wyżej ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Brak posiadanych aktualnych umów na obiór odpadów 

komunalnych, skutkować może: 

- na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy nałożeniem kary grzywny, 

- na podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie 

tego obowiązku decyzją administracyjną.  

 W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Referat Gospodarowania 

Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa pod numerem telefonu 

(52) 35-555-33 lub (52) 35-555-34. 

 

 


