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Drodzy Mieszkańcy Wąbrzeźna,

od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. Przepisy tej ustawy nałożyły na
samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za właściwe gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Ma to spowodować „uszczelnienie” systemu gospodarowania odpadami,
zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci, a w nas – miesz-
kańcach, utrwalić selektywne zbieranie odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami nie powinien być trudny do
wprowadzenia w Wąbrzeźnie. Wszyscy segregujemy odpady od wielu lat i
wiemy jak to robić. Jedyną nowością będzie to, że opłata za wywóz śmieci do
tej pory była przekazywana do przedsiębiorstwa, a od teraz rozliczać się
będziemy bezpośrednio z Urzędem Miasta.

Szanowni Państwo,
mieliśmy możliwość ustalenia jednej wspólnej opłaty za śmieci dla

mieszkańca. Opłata mogła być naliczana od każdego m3 zużytej wody, od 
m2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub od mieszkańca. Wiem, że wybór
metody może budzić dyskusje w zależności od tego, komu dana metoda przy-
niosłaby większe korzyści. Po wielu analizach zaproponowałem Radnym 
i wspólnie podjęliśmy decyzję, że w naszym mieście opłata będzie naliczana
„od mieszkańca” – czyli ten kto „produkuje śmieci za nie płaci”.

Mam nadzieję, że w perspektywie czasu zaakceptujecie Państwo nasze
decyzje.

Zachęcam wszystkich Was, Drodzy Mieszkańcy, do gromadzenia odpa-
dów w sposób selektywny, bo dzięki temu nasze miasto i jego okolice będą
czystsze, a konsekwencją segregacji będą mniejsze opłaty.

Burmistrz Wąbrzeźna

Wąbrzeźno, 24 października 2012 roku
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GŁÓWNE ZMIANYGŁÓWNE ZMIANY

Od 1 stycznia 2013 roku Gmina Miasto Wąbrzeźno przejmuje
obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych. 

Przejęcie obowiązków nastąpiło na podstawie znowelizowanej
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła 
w życie 1 stycznia 2012 roku.

Co to oznacza?

* Właściciele nieruchomości nie będą podpisywać już umów indywi-
dualnych z przedsiębiorstwem. Opłatę za wywóz odpadów i ich zagospo-
darowanie wnosić będą do Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

* Umowę z przedsiębiorstwem, które zostanie wyłonione w drodze
przetargu, zawrze Gmina Miasto Wąbrzeźno. 

* Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci
będą wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Wąbrzeźna.

* Urząd Miasta odpowiadać będzie za odbieranie i właściwe zagospo-
darowanie wszystkich odpadów komunalnych.  

* Za odbiór posegregowanych odpadów komunalnych wszyscy zapła-
cą jedną – ustaloną przez Radę Miasta, stawkę. Osoby, które nie będą
segregować, muszą liczyć się z większymi opłatami.

* Urząd będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkt selek-
tywnego zbierania odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów,
starych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i
innych.

* Szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wysokości opłat okre-
ślone są w przepisach prawa miejscowego, które znajdziecie Państwo w
tej broszurze.
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ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbiera-
nia odpadów. Odpady będą odbierane przez przedsiębiorstwo śmieciar-
kami dostosowanymi do selektywnej zbiórki.

Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki na:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

(zielony pojemnik),
2) szkło (zielony pojemnik z napisem: SZKŁO),
3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

(żółty  pojemnik z napisem: PLASTIK),
4) papier i tektura (niebieski pojemnik z napisem: PAPIER),
5) bioodpady (brązowy pojemnik z napisem: BIOODPADY).

Zobowiązani jesteśmy do selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztucznego i metali oraz opakowań wielomateriałowych;
2) papieru i tektury;
3) szkła;
4) bioodpadów, w tym odpadów zielonych;
5) przeterminowanych leków i chemikaliów;
6) zużytych baterii i akumulatorów;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

10) zużytych opon;
11) tekstyliów i odzieży,
12) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
Odpady będą odbierane w sposób gwarantujący ich niezmie-

szanie z innymi rodzajami odpadów.

Śmieciarka dwukomorowa do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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Do zielonego pojemnika z napisem
SZKŁOSZKŁO

WRZUCAMY:WRZUCAMY:
czyste szklane butelki po napojach, słoiki

po dżemach, marynatach. Szkło może być
całe lub potłuczone

NIE WYRZUCAMY:NIE WYRZUCAMY:
ceramiki (porcelana, naczynia typu arco,

talerze, doniczki), szkła budowlanego (szkła
okienne, szkło zbrojone), luster, zakrętek, kapsli i korków, zużytych
żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po
lekach i produktach chemicznych

Jak segregujemy odpady:

Do żółtego pojemnika z napisem
PLASTIKPLASTIK

WRZUCAMY:WRZUCAMY:
otwarte i zgniecione jednorazowe butelki

po napojach, opakowania po środkach do
prania, szamponach, mydłach w płynie,
kubki po produktach mlecznych (umyte),
pojemniki po artykułach sypkich, duże folie
opakowaniowe, worki foliowe, artykuły

gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe opako-
wania po owocach, metale oraz opakowania wielomateriałowe (opa-
kowania np. po mleku, czyli wykonane z co najmniej 
dwóch surowców papier + folia, plastik + metal).  Wrzucane opako-
wania powinny być czyste i jeżeli to możliwe zgniecione

NIE WYRZUCAMY:NIE WYRZUCAMY:
tekstyliów, styropianu, brudnych torebek foliowych, brudnych folii

z gospodarstwa domowego, pieluch jednorazowych, brudnych opako-
wań po żywności
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Do niebieskiego pojemnika z napisem 
PAPIERPAPIER

WRZUCAMY:WRZUCAMY:
czyste gazety i kolorowe magazyny,

katalogi, prospekty, ulotki, książki, czysty
niezatłuszczony papier, kartony, pudła, tek-
turę falistą, torby i worki papierowe, zeszy-
ty itp.

NIE WYRZUCAMY:NIE WYRZUCAMY:
tłustego i zabrudzonego papieru, tektury i papieru pokrytych folią

metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach,
mrożonkach, torebek plastikowych, kalki, folii

Do brązowego pojemnika z napisem 
BIOODPADYBIOODPADY

WRZUCAMY:WRZUCAMY:
odpady zielone z ogrodu - bez ziemi, jak

np. skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty 
i chwasty; odpady kuchenne (np. obierki po
ziemniakach, skórkę po bananie i manda-
rynce, mięso, resztki obiadu, chleb, skorup-
ki po jajkach, ości po zjedzonej rybie) 

NIE WYRZUCAMY:NIE WYRZUCAMY:
ziemi, popiołu, pieluch jednorazowych, tekstyliów, plastiku, szkła

Odpady zielone można także przekazać do punktu selektywne-
go zbierania odpadów lub gromadzić w kompostowniach przydo-
mowych.  

UWAGA!UWAGA!
Nie należy mieszać  bioodpadów z innymi odpadami! Bioodpa-

dy z domieszką nawet niewielkiej ilości innych odpadów, szczegól-
nie niebezpiecznych, nie nadają się już do kompostowania!
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Pozostałe odpady podlegające segregacji:

Przeterminowane leki - przekazujemy do apteki lub do punktu
selektywnego zbierania odpadów. Wykaz aptek znajdziemy na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno www.wabrzezno.com.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekazujemy do punk-
tu ich sprzedaży, do punktu selektywnego zbierania odpadów lub oddaje-
my przedsiębiorcy odbierającemu odpady podczas akcji zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, którą Urząd Miasta przeprowadzi dwa razy w roku.
Terminy zbiórki podane zostaną w kalendarzu wywozów, który właścicie-
lom dostarczy przedsiębiorca.

Zużyte baterie i akumulatory – gromadzimy w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej
lub przekazujemy do punktu ich sprzedaży lub do punktu selektywnego
zbierania odpadów.

Chemikalia oraz zużyte opony – przekazujemy do punktu ich sprze-
daży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Meble i odpady wielkogabarytowe - przekazujemy do punktu selek-
tywnego zbierania odpadów lub oddajemy przedsiębiorcy odbierającemu
odpady podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, którą Urząd
Miasta przeprowadzi dwa razy w roku. Terminy zbiórki podane zostaną w
kalendarzu wywozów, który właścicielom dostarczy przedsiębiorca.

Odpady budowlane i rozbiórkowe:
- pochodzące z prowadzonych drobnych prac, które nie wymagają

uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub
wykonania robót – przekazujemy do punktu selektywnego zbierania odpa-
dów,

- inne niż wyżej wymienione – na ich wywóz składamy dodatkowe
zamówienie u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Usługa ta będzie płat-
na. 

Tekstylia i odzież - przekazujemy do punktu selektywnego zbierania
odpadów.
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UWAGA!UWAGA!
Punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZO) świadczyć

będzie usługi od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 oraz
w soboty w godz. 10.00 – 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wol-
nych od pracy. Lokalizacja PSZO zostanie podana do publicznej
wiadomości po podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem odbiera-
jącym odpady.

PAMIĘTAJ!PAMIĘTAJ!

Segregacja jest OBOWIĄZKOWA.

Mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów, za wywóz odpadów
komunalnych zmieszanych zapłacą o 100% więcej.

Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu i szkła
powinny być czyste i opróżnione z produktów oraz odpowiednio
posegregowane. 

Odpady segregowane zanieczyszczone innymi odpadami będą
odbierane – ale po dostarczeniu do Urzędu przez przedsiębiorcę doku-
mentów potwierdzających to zdarzenie (protokół, nagranie z kamery),
opłata za wywóz zostanie naliczona jak za niesegregowane odpady
komunalne. 

Zabrania się umieszczania w pojemnikach odpadów niebezpiecz-
nych. 
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Pojemniki do gromadzenia odpadów

W Wąbrzeźnie pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
będą miały pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 600 l, 1100 l. 

Właściciel nieruchomości musi ustawić pojemniki na terenie swo-
jej nieruchomości w taki sposób, aby odbierający odpady miał do nich
swobodny dostęp.

Pojemniki muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym
- w szczególności muszą być szczelne, myte oraz dezynfekowane co
najmniej dwa razy w roku. 

Jaką pojemność powinien mieć nasz pojemnik? 

Rodzaj, minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych, warunki rozmieszczania pojemni-
ków i ich utrzymania określone są w paragrafach 6 – 14, rozdział 3
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mia-
sta Wąbrzeźno (patrz str. 21 - 23).
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OPŁATYOPŁATY

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych uwzględ-
nia koszty m.in.: odbierania; transportu; zbierania; odzysku, w
tym recyklingu; unieszkodliwiania odpadów; koszty administra-
cyjne oraz koszty prowadzenia punktu selektywnego zbierania
odpadów.

Wysokość opłat ustalona jest dla:
- nieruchomości zamieszkałych - opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz stawki opłaty;

- nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, szpi-
tale, cmentarze, gabinety lekarskie, lokale gastronomiczne, handlowe,
biura, urzędy, zakłady usługowe, produkcyjne, ogrody działkowe itp.)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
liczby pojemników określonej pojemności oraz stawki opłaty za te
pojemniki;

- nieruchomości tzw. mieszanej (w części zamieszkała i w części
niezamieszkała) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nierucho-
mości. 

Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie
zasady „produkujący śmieci płaci”. Opłata będzie pobierana od
wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne. 

Stawki opłat
1) nieruchomości zamieszkałe:
10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

(jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

(jeżeli odpady nie są zbierane lub odbierane w sposób selektywny)
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PRZYKŁAD: PRZYKŁAD: 
Czteroosobowa rodzina, która segreguje odpady - zapłaci miesięcznie za

gospodarkę odpadami komunalnymi – 40 zł. Jeżeli nie będzie segregować
śmieci – zapłaci 80 zł.

PRZYKŁAD:PRZYKŁAD:
W danym lokalu zameldowanych jest 5 osób, ale faktycznie przebywają

w nim tylko 3, bo 2 np. czasowo mieszkają w Warszawie. Opłatę więc
będziemy uiszczać tylko za 3 osoby, czyli 30 zł, do czasu kiedy stan ten nie
ulegnie zmianie. Na zgłoszenie zmian dotyczących liczby mieszkańców
będziemy mieli 14 dni.

2) nieruchomości niezamieszkałe (np. szkoły, przedszkola, szpitale,
gabinety lekarskie, lokale gastronomiczne, handlowe, biura, urzędy, zakłady
usługowe, produkcyjne, ogrody działkowe,  inne instytucje).

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stawka opłaty uzależ-
niona jest od pojemności pojemnika.

Jeżeli prowadzą segregację zapłacą:
31 zł – gdy nieruchomość wyposażona jest w pojemnik o pojemności 60l,
45 zł - o pojemności 120 l
87 zł - o pojemności 240 l
120 zł - o pojemności 360 l
180 zł - o pojemności 600 l
372 zł - o pojemności 1100 l 
Jeżeli nie prowadzą selektywnej zbiórki, to stawka opłaty za pojem-

nik na odpady komunalne wyniesie miesięcznie:
62 zł - o pojemności 60 l 
90 zł - o pojemności 120 l 
174 zł - o pojemności 240 l
240 zł - o pojemności 360 l 
360 zł - o pojemności 600 l  
744 zł - o pojemności 1100 l

PRZYKŁAD:PRZYKŁAD:
Szkoła X ma 2 pojemniki do odpadów komunalnych zmieszanych o

pojemności 600 l każdy. Szkoła prowadzi selektywną zbiórkę odpadów –
wysokość opłaty wyniesie dla niej miesięcznie 

2 x 180 zł, czyli 360 zł 
Jeżeli nie będzie segregować odpadów – zapłaci 720 zł
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3) nieruchomości mieszane: opłata za część nieruchomości zamieszka-
łej + opłata za część nieruchomości niezamieszkałej

PRZYKŁAD:PRZYKŁAD:
Budynek podzielony jest na dwie części. Na parterze jest sklep spożyw-

czy i pracują w nim 4 osoby. Na piętrze jest jedno mieszkanie, w którym
zamieszkują 2 osoby. 

Najpierw opłatę określamy dla każdej części oddzielnie:

1) mieszkanie – miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wynosić będzie 10 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, czyli:
2 osoby x 10 zł = 20 zł 

2) sklep - w Regulaminie utrzymania czystości i porządku określono, że
1 osoba zatrudniona w sklepie wytwarza w ciągu tygodnia 5 litrów odpadów
komunalnych. Więc: 4 osoby zatrudnione x 5 l = 20 l

Wynika z tego, że dla sklepu powinien być postawiony pojemnik o mini-
malnej wielkości 20 litrów. Ponieważ w Wąbrzeźnie minimalna pojemność
pojemników wynosić będzie 60 l, w tym przypadku właściciel musi posta-
wić pojemnik o pojemności 60 l. Opłata za wywóz odpadów z tego pojem-
nika to kwota 31 zł na miesiąc.

Zatem łączna opłata za wywóz odpadów komunalnych miesięcznie
wyniesie:

20 zł + 31 zł = 51 zł

Jeżeli właściciel nie będzie segregować odpadów, płacić będzie – 
w tym przypadku – 102 zł miesięcznie
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DEKLARACJADEKLARACJA

Wysokość opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów
komunalnych określają właściciele nieruchomości. Należy to zro-
bić za pomocą „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi”.

Druk deklaracji otrzymaliście Państwo wraz z tą broszurą. 
Deklaracje należy wypełnić i dostarczyć najpóźniej do 10 listo-

pada 2012 roku, do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno (ul. Wolności 18, pok. nr 12 i
13, tel. 56 688 45 45).

Jeżeli macie Państwo więcej niż jedną nieruchomość na terenie
Wąbrzeźna, deklaracje musicie wypełnić dla każdej z nich osobno.

Deklarację podpisują wszyscy współwłaściciele danej nieruchomo-
ści.

W imieniu mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
deklarację składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty.

W przypadku gdy deklaracja nie zostanie złożona, wysokość opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona 
w drodze decyzji administracyjnej.

Kolejną deklarację (którą można pobrać w Urzędzie Miasta) skła-
damy, gdy zmienią się okoliczności, które mają wypływ na wysokość
naszej miesięcznej opłaty, np.  gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba
osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Na zgłoszenie tych
zmian mamy 14 dni.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJIINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

Przed wprowadzeniem danych do deklaracji musimy zapoznać się
z przepisami Regulaminu  utrzymania czystości i porządku (str. 19),
tam określone są m.in. ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,
na podstawie których wskażemy pojemnik o odpowiedniej pojemno-
ści dla naszej nieruchomości.
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Wypełnianie deklaracji rozpoczynamy od części B

Tutaj zaznaczamy kwadrat, jeżeli jest to nasza pierwsza deklaracja

Drugi kwadrat zaznaczamy, jeżeli aktualizujemy dane. Wpisujemy
datę podania aktualizacji.

W częściach C, D, E oraz F deklaracji należy wpisać
dane dotyczące właściciela nieruchomości, takie jak:
imię i nazwisko lub nazwa firmy, dane adresowe nieru-
chomości, na której powstają odpady.

Nieruchomości zamieszkałe to domy jednorodzinne, kamienice,
bloki wyłącznie przeznaczone do celów mieszkalnych.

Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza, szkoły, szpitale, domy
opieki, parki, cmentarze itp.
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Przykład 2. Nieruchomość niezamieszkała, na terenie której jest sklep.
W sklepie pracują 4 osoby. Zgodnie z par. 6 pkt. 5 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, 1 pracownik
wytwarza tygodniowo 5 l odpadów komunalnych. 4 x 5 l = 20 l tygodniowo.
Ponieważ najmniejszy dostępny pojemnik w naszym systemie ma 60 l -
należy w deklaracji obliczyć opłatę za taki pojemnik. 

W części G należy obliczyć wysokość opłaty za odpady komu-
nalne.

Przykład 1. W domu jednorodzinnym zameldowane są 4 osoby,
jednak zamieszkują tylko 3, ponieważ 1 z nich jest na studiach stacjo-
narnych i na stałe przebywa  w innej miejscowości.
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Przykład 3. Nieruchomość zamieszkała, w której dodatkowo pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, np. lokal gastronomiczny,
posiadający 20 miejsc konsumpcyjnych, zatrudniający 4 osoby. 
W nieruchomości zameldowane są 4 osoby, a zamieszkują 3.

W tym przypadku w części G, w pkt. 1 wpisujemy:

- w części G, w pkt. 2 - po wyliczeniu - zgodnie z Regulaminem:
20 miejsc x 5 l = 100 l
4 pracowników x 5 l = 20 l
Łączna ilość wytwarzanych śmieci w nieruchomości wynosi 120 l

tygodniowo, czyli opróżniany będzie pojemnik o pojemności 120 l,
wpisujemy:
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W punkcie 3 należy wpisać sumę kwot z punktów 1 i 2.

Z obliczeń wynika, że miesięczna opłata za gospodowanie odpada-
mi dla tej przykładowej nieruchomości wynosić będzie 75 zł.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy dostarczyć do
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Mia-
sta Wąbrzeźno, pok. nr 12 lub 13, do 10 listopada 2012 roku.

PAMIĘTAJ!PAMIĘTAJ!

Opłata za odbiór i wywóz odpadów pobierana będzie na podsta-
wie złożonej w Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Dlatego prawidłowo wypełniona i
dostarczona w terminie deklaracja daje gwarancję, że opłata za odpa-
dy będzie dobrze naliczona. 

Opłaty za odpady będą uiszczane miesięcznie do 10 dnia następ-
nego miesiąca. Opłatę uiszczać będzie można przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Urząd lub gotówką w banku obsługującym
miasto, lub w kasie Urzędu Miasta.

Segregując odpady płacisz mniej i jednocześnie dbasz o środowi-
sko naturalne. To się opłaca!
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PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGOPRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Wąbrzeźno 

UCHWAŁA XXIII/159/12
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, zwany w dalszej części Regulami-
nem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/208/05 Rady Miejskiej w

Wąbrzeźnie z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wąbrzeźno (Dz.
Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 86, poz. 1609 i 1610, z 2008 r. Nr 13, poz. 155
i 156, Nr 75, poz. 1252). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady
(-)Radosław Kędzia
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Załącznik do uchwały nr XXIII/159/12 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 27 września 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Wąbrzeźno 

Rozdział  1
Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, w szczególności dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodar-
stwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zuży-
tych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i
warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospo-
darstwach domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów prze-
znaczonych do użytku publicznego; 
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4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospo-
darki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających
na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymy-
wania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomo-
ściach; 

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyza-
cji i terminów jej przeprowadzenia. 

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na

terenie nieruchomości 
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia

selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następu-
jących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) tworzywa sztucznego i metali oraz opakowań wielomateriało-
wych; 

2) papieru i tektury; 
3) szkła; 
4) bioodpadów, w tym odpadów zielonych;
5) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
6) zużytych baterii i akumulatorów; 
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
10) zużytych opon; 
11) tekstyliów i odzieży; 
12) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący

ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów. Odpady te należy
zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 5. 
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§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicz-
nego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpo-
średnio przy jej granicy, właściciele nieruchomości realizują poprzez
usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku
chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów. 

2. Zadania określone w ust. 1 powinny być realizowane: 
a) niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń, z zastrzeżeniem pkt. b, 
b) najpóźniej do godziny 6.30 – w przypadku wystąpienia zanie-

czyszczeń w godzinach nocnych tj. od godziny 22.00 do godziny 6.00. 
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może

odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem: 
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających

ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 
2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym pod-

łożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 
3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu. 
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami napraw-

czymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą
eksploatacją pojazdu. 

3. Naprawy o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w
obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców
sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych

pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym 

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości: 

1) pojemniki o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 600 l, 1100 l; 
2) kosze na śmieci o pojemności: od 20 l do 60 l. 
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§ 6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegre-
gowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach o minimalnej
pojemności uwzględniającej, z zastrzeżeniem §7, następujące tygo-
dniowe wielkości wytwarzania odpadów: 

1) 30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i
wielolokalowych; 

2) 3 l – na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie
szkoły wszelkiego typu, przedszkola, żłobka; 

3) 5 l – na jedno łóżko lub miejsce w szpitalach, hotelach, domach
opieki i itp.; 

4) 5 l – na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicz-
nych; 

5) 5 l – na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługo-
wych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy,
biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów
wymienionych w pkt 2-4; 

6) 5 l – na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych
zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, punkty szybkiej kon-
sumpcji, kwiaciarnie; 

7) 10 l – na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1
kwietnia do 31 października każdego roku i 3 l poza tym okresem; 

8) 2 l – na 1 miejsce pochówku, a w dniu 1 i 2 listopada dodatko-
wo przy każdym wejściu na cmentarz pojemnik 1100 l. 

§ 7. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej
jeden pojemnik 60 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunal-
ne. 

§ 8. Ustala się następującą pojemność pojemników do zbierania
odpadów komunalnych innych niż wymienione w § 5: 60 l, 120 l, 240
l, 360 l, 600 l, 1100 l, przy czym każda nieruchomość musi być wypo-
sażona w pojemnik o pojemności min. 60 l. 

§ 9. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust.
1 pkt 1-4 zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich
odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami
odbioru odpadów. 
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§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się nastę-
pujące oznakowania kolorystyczne pojemników przeznaczonych do: 

1) zbierania papieru i tektury – kolor niebieski; 
2) zbierania tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wieloma-

teriałowych – kolor żółty; 
3) zbierania szkła – kolor zielony; 
4) zbierania bioodpadów – kolor brązowy; 
5) zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmiesza-

nych) – kolor zielony. 
2. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie okre-

ślające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku. 
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojem-

niki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

2. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik
przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przed-
siębiorcę. 

§ 12. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach ustawienie
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 2
ust. 1 pkt 1-4 dla więcej niż jednej nieruchomości. Właściciele nieru-
chomości w tym przypadku składają stosowne oświadczenia w Urzę-
dzie Miasta Wąbrzeźno. 

§ 13. Ustala się minimalną pojemność koszy na śmieci przeznaczo-
nych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na
drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym – 20 l, usytuowane w odległości nie
większej niż 1 km od kolejnego kosza; 

2) w terenie zabudowanym – 20 l, usytuowane w odległości nie
większej niż 300 m od kolejnego kosza. 

§ 14. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelno-
ści, a także w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności
poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w
roku. 
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Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami 
§ 15. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami

zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komu-
nalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produk-

tów; 
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko,

czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania; 
5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych; 
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez

kompostowanie na terenie nieruchomości. 

Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 16. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości cie-
kłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego. 

§ 17. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać
w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsię-
biorcy odbierającemu odpady komunalne; 

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielo-
materiałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach, a w terminach
odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne; 

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbio-
ru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komu-
nalne, przy czym odpady zielone można także: 
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a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 
b) gromadzić w kompostowniach przydomowych; 
4) przeterminowane leki należy: 
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach usta-

wionych w aptekach, 
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 
5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do: 
a) punktu selektywnego zbierania odpadów, 
b) punktów ich sprzedaży; 
6) zużyte baterie i akumulatory należy: 
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach usta-

wionych w budynkach użyteczności publicznej, 
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać: 
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów, 
b) do punktów ich sprzedaży, 
c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach

odbioru tych odpadów; 
8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać: 
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów, 
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach

odbioru tych odpadów; 
9) odpady budowlane i rozbiórkowe: 
a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających

uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub
wykonania robót, przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów, 

b) inne niż wymienione w lit. a na dodatkowe zamówienie ich
odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady; 

10) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów. 

§ 18. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych określonych w § 2 ust. 1, pkt 1- 4 i 12 z terenów nieru-
chomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
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1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wieloloka-
lowymi do siedmiu lokali włącznie: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień, 
b) bioodpady, w tym odpady zielone: 
– w okresie od 1 kwietnia do 30 września – co tydzień, 
– w okresie od 1 października do 31 marca – co dwa tygodnie; 
c) papier i tektura – co cztery tygodnie, 
d) szkło – co osiem tygodni, 
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe

– co dwa tygodnie; 
2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej

siedmiu lokali: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w

tygodniu, 
b) bioodpady, w tym odpady zielone: 
– w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień, 
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie; 
c) papier i tektura – co dwa tygodnie, 
d) szkło – co sześć tygodni, 
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe: 
– w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień, 
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie; 
3) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publiczne-

go: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień, 
b) bioodpady, w tym odpady zielone: 
– w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień, 
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie; 
c) papier i tektura – co dwa tygodnie, 
d) szkło – co sześć tygodni, 
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe: 
– w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień, 
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie. 
§ 19. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów

komunalnych określonych w § 2 ust. 1, pkt 5-11 z terenów nierucho-
mości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
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1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów oraz w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy; 

2) baterie i akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektyw-
nego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzi-
nach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego
zbierania odpadów – w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z
terenów nieruchomości; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe: 
a) wymienione w § 17 pkt 9 lit. a – w punkcie selektywnego zbie-

rania odpadów – w godzinach jego pracy, 
b) wymienione w § 17 pkt 9 lit. b – w dniach dostarczenia pojem-

nika zamówionego u przedsiębiorcy odbierającego odpady; 
6) chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania

odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy; 
7) tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów

– w godzinach jego pracy. 
§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania

się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systema-
tyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadze-
nia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porząd-
ku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na

celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych

do wspólnego użytku 
§ 21. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagro-

żenia lub uciążliwości dla ludzi. 
§ 22. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności

psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 
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2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do
obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzenie psa na
smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w
sposób agresywny na smyczy i w kagańcu. 

Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej 
§ 23. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt

gospodarskich na następujących obszarach miasta wyłączonych z pro-
dukcji rolniczej: 

1) Centrum miasta (strefa I i II) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Wąbrzeźnie nr IV/23/94 z dnia 23 listopada 1994 r. w sprawie usta-
lenia stref dla miasta Wąbrzeźna celem określenia opłat z tytułu dzier-
żawy lub najmu gruntów oraz stawek czynszu za lokale użytkowe, sta-
nowiące własność komunalną gminy miasta Wąbrzeźno; 

2) zabudowy budynkami wielolokalowymi. 
§ 24. 1. Właściciele nieruchomości innych niż wymienione w § 23,

utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do utrzymywa-
nia zwierząt gospodarskich w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nie-
ruchomości. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowa-
ne i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdro-
wotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowa-
ło zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. 

Rozdział 8
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji 

§ 25. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Miasto Wąbrzeźno,
jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w
terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 paździer-
nika do dnia 31 października. 

§ 26. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właści-
ciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwiet-
nia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i
pozostawi ją do dnia 31 października.

§ 27. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znaj-
dujących się na terenie nieruchomości. 
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2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych

UCHWAŁA NR XXIII/160/12
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne 

Na podstawie  art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.
391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i pod-

lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady
(-)Radosław Kędzia

3. Metody ustalenia opłat oraz ich wysokości

UCHWAŁA NR XXIII/161/12
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności 

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na któ-
rej zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), od właścicieli nieruchomo-
ści na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l - w wysokości 31 zł; 
2) o pojemności 120 l - w wysokości 45 zł; 
3) o pojemności 240 l - w wysokości 87 zł; 
4) o pojemności 360 l - w wysokości 120 zł; 
5) o pojemności 600 l - w wysokości 180 zł; 
6) o pojemności 1100 l - w wysokości 372 zł. 
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komu-

nalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbie-
rane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l - w wysokości 62 zł; 
2) o pojemności 120 l - w wysokości 90 zł; 
3) o pojemności 240 l - w wysokości 174 zł; 
4) o pojemności 360 l - w wysokości 240 zł; 
5) o pojemności 600 l - w wysokości 360 zł; 
6) o pojemności 1100 l - w wysokości 744 zł. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go. 

Przewodniczący Rady
(-)Radosław Kędzia
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4. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 

UCHWAŁA NR XXIII/162/12
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
się miesięcznie, do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

2. Opłatę ustaloną w ust. 1 właściciel nieruchomości uiszcza
począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
w kasie Urzędu Miasta Wąbrzeźno lub przelewem na rachunek ban-
kowy wskazany przez Urząd Miasta Wąbrzeźno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i pod-

lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady
(-)Radosław Kędzia
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5. Wzór deklaracji

UCHWAŁA NR XXIII/163/12
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
ciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.
391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieru-
chomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno. 

§ 2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno
w terminie do dnia 10 listopada 2012 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 

Przewodniczący Rady
(-)Radosław Kędzia
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6. Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi 

UCHWAŁA NR XXIII/164/12
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.
391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera-
ne będą odpady komunalne: 

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilo-
ści; 

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumu-
latory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wiel-
kogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież zebrane w
sposób selektywny - w każdej ilości; 
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3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny -
pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. 

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do
użytku publicznego: 

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalo-
wymi do siedmiu lokali włącznie: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień, 
b) bioodpady, w tym odpady zielone: 
- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co tydzień, 
- w okresie od 1 października do 31 marca - co dwa tygodnie, 
c) papier i tektura -co cztery tygodnie, 
d) szkło - co osiem tygodni, 
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe -

co dwa tygodnie; 
2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej sied-

miu lokali: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygo-

dniu, 
b) bioodpady, w tym odpady zielone: 
- w okresie od 1 maja do 30 września - co tydzień, 
- okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie, 
c) papier i tektura - co dwa tygodnie, 
d) szkło - co sześć tygodni, 
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe: 
- w okresie od 1maja do 30 września - co tydzień,
- okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie; 
3) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień, 
b) bioodpady, w tym odpady zielone: 
- w okresie od 1 maja do 30 września - co tydzień, 
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie, 
c) papier i tektura - co dwa tygodnie, 
d) szkło - co sześć tygodni, 
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe: 
- w okresie od 1maja do 30 września - co tydzień, 
- okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie. 
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2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selek-
tywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy; 

2) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów
oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywne-
go zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich
pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbie-
rania odpadów - w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z tere-
nów nieruchomości; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drob-
nych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót - w punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów - w godzinach jego pracy; 

6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy; 

7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w
godzinach jego pracy; 

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świad-
czyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do
18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu
selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży odpady
komunalne określone w § 3 ust. 2 zebrane w sposób selektywny. 

3. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do
punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w
sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów z wyłącze-
niem zielonych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podle-

ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady
(-)Radosław Kędzia
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NOTATKI



JAK ROZUMIEĆ?JAK ROZUMIEĆ?

* WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCIWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI - to także współwłaści-
ciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
wszystkie podmioty władające nieruchomością.

* SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUSYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMU--
NALNYMINALNYMI - wprowadzony Ustawą system gospodarowania odpa-
dami dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, tj. takich, które
wytwarzane są w gospodarstwach domowych, a także w innych miej-
scach, gdzie przebywają ludzie. System nie obejmuje odpadów
wyprodukowanych w działalności gospodarczej.

UWAGA!UWAGA!
Z dniem wejścia w życie systemu gospodarki odpadami komu-

nalnymi w naszym mieście do każdej nieruchomości przypisany
zostanie indywidualny rachunek bankowy, który właściciele
otrzymają od Urzędu Miasta przed pierwszą wpłatą.

INFORMCJEINFORMCJE
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi można znaleźć na

stronach: 
www.mos.gov.pl

www.wabrzezno.com

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:
gospodarkaodpadami@wabrzezno.com

Informacji udzielą Państwu pracownicy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tel. 56 688 45 45
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