
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 
uiszczoną 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.1) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie 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 uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, 
tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości 1 m3 na rok.

§ 3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Miasto Wąbrzeźno świadczyć będzie usługi wyposażenia wszystkich 
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

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

1) z obszarów zabudowy budynkami  jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie;

c) papier i tektura – co cztery tygodnie,

d) szkło – co osiem tygodni,

e) tworzywa sztuczne i metale – co dwa tygodnie;

2) z obszarów zabudowy budynkami  wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie;

c) papier i tektura – co cztery tygodnie,

d) szkło:
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- w okresie od 1 maja do 30 września - co cztery tygodnie,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co osiem tygodni;

e) tworzywa sztuczne i metale:

- 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 niezamieszkałych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie;

c) papier i tektura – co cztery tygodnie,

d) szkło – co osiem tygodni,

e) tworzywa sztuczne i metale – co dwa tygodnie;

4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie;

c) papier i tektura – co cztery tygodnie,

d) szkło – co osiem tygodni,

e) tworzywa sztuczne i metale – co dwa tygodnie.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości:

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

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

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy lub na zgłoszenie do Urzędu Miasta 
Wąbrzeźno. W przypadku zgłoszenia do Urzędu Miasta odbiór nastąpi z miejsca zgłoszenia w ciągu 
48 godzin;

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 
w godzinach jego pracy lub na zgłoszenie do Urzędu Miasta Wąbrzeźno. W przypadku zgłoszenia do 
Urzędu Miasta odbiór nastąpi z miejsca zgłoszenia w ciągu 48 godzin;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 
w godzinach jego pracy:

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

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

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć 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 
komunalnych  lub do punktów sprzedaży odpady komunalne określone w § 4 ust. 2 zebrane w sposób 
selektywny.
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3. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 4 ust. 1, 
z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta 
Wąbrzeźno przy ul. Wolności 18:

1) pisemnie,

2) telefonicznie - 56 688 45 23,

3) elektronicznie - gospodarkaodpadami@wabrzezno.com.

2. Zgłoszenie określone w ust. 1 powinno zawierać:

1) imię i nazwisko zgłaszającego,

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,

3) telefon, e-mail lub adres korespondencyjny,

4) opis niewłaściwego świadczenia usług.

§ 7. Traci moc 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 nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - 
Pom. z 2012 r. poz. 2106).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 
87 i 122.
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UZASADNIENIE

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,

ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na

podstawie art. 4, art. 6j, art. 6n, art 6r ust. 3 i 4 ww. ustawy zachowują moc na okres na jaki zostały wydane

jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przedmiotowa ustawa

weszła w życie 1 lutego 2015 roku.

Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych do zasad

określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez możliwość

zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz poprzez określenie trybu i sposobu

zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Mając powyższe na uwadze, koniecznym jest podjęcie przez Radę Miasta Wąbrzeźno stosownej

uchwały w przedmiotowe sprawie.
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