
INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Stare Pole 

 
informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na terenie gminy Stare Pole. Z uwagi na treść obecnie realizowanej 

umowy zawartej do dnia 31.12.2022 r. zawarcie kolejnej umowy nastąpi w IV kwartale 2022 r. 
 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Pole, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą złożyć pisemne oświadczenie 

o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.  

 

Złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których 

mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się 

z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel 

nieruchomości jest objęty tym systemem, przy czym w oświadczeniu właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest wskazać przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym 

mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do 

oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zacznie 

obowiązywać nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawarta przez Gminę Stare 

Pole po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

 

Nie złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych 

zorganizowanie przez Gminę skutkować będzie pozostaniem w tym systemie – przez okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż oświadczenie nie może 

zostać odwołane przez okres trwania umowy na odprowadzanie odpadów. 

 

W związku z powyższym dla właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, wyznacza się termin  do dnia 16 sierpnia 2022 r. (tj. nie krótszy niż 60 dni od 

daty zamieszczenia niniejszej informacji) na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa 

w art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.). 
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