
UCHWAŁA NR XIX/123/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 6 r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) i po zaopiniowaniu 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się 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. 1.  Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:  

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

2) zebrane w sposób selektywny: papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady tekstyliów i odzieży– w każdej ilości; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości; 

4) zużyte opony stanowiące odpady komunalne: 

a) samochodowe – w ilości nie większej niż 4 opony/posiadacza auta/rok, 

b) pozostałe – w każdej ilości; 

5) popioły stanowiące odpady komunalne – w każdej ilości. 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Zbójno wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki lub worki do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników lub 
worków będzie spoczywał na firmie, która wygra przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Zbójno. 

§ 3. 1.  Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie, 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie; 

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i szkło – raz na 
4 tygodnie; 

c) bioodpady: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie; 

᠆ w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz na 4 tygodnie, 

d) popiół: 

᠆ w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz w okresie; 
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᠆ w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz na miesiąc, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – 2 razy 
w roku, 

2) budynki mieszkalne wielolokalowe: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na tydzień; 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie; 

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i szkło - raz na 
2 tygodnie, 

c) bioodpady: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na tydzień; 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, 

d) popiół: 

᠆ w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz w okresie; 

᠆ w okresie od 1 października do 30 kwietnia - 1 raz w miesiącu; 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony     – 2 razy 
w roku, 

3) kosze uliczne - 1 raz na tydzień. 

2. Określa się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych z terenów nieruchomości, przez właściciela nieruchomości: 

1) odpady niebezpieczne – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich 
sprzedaży w godzinach ich pracy; 

2) przeterminowane leki i chemikalia – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz 
w punktach ich sprzedaży w godzinach ich pracy; 

3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w godzinach jego pracy. 

4) baterie i akumulatory – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich 
sprzedaży w godzinach ich pracy 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz 
w punktach ich sprzedaży oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

6) meble i odpady wielkogabarytowe – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz dwa 
razy do roku z terenów nieruchomości; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów; 

8) opony - oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży oraz dwa 
razy do roku z terenów nieruchomości; 

9) odpady tekstyliów i odzieży – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów. 

§ 4. 1.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi raz w tygodniu wg 
harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zebrania odpadów 
komunalnych odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 zebrane w sposób selektywny. 

3. Właściciele nieruchomości mogą również samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych pozostałe odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1, 
z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołu. 
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§ 5. 1.  Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów. 

2. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych należy zgłaszać: 

1) osobiście – w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, 

2) pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Zbójno, 

3) telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Uwagi należy zgłaszać w terminie do 7 dni od daty wadliwie wykonanej lub niewykonanej usługi. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) dokładny opis przypadku niewłaściwego świadczenia usługi, 

2) wskazanie adresu nieruchomości i daty opisanego przypadku, 

3) dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu). 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017  r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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.

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

W związku z wprowadzoną nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), dotychczasowe akty prawa miejscowego
wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 zachowują moc na okres, na jaki zostały
wydane, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W porównaniu z poprzednim brzmieniem uchwały zostało zmienione:

- punkt dotyczący rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych – zostały dopisane odpady
niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji o prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, ilość odebranych zużytych opon
stanowiących odpady komunalne: samochodowych - 4 opony/posiadacza auta/rok, pozostałe opony –
w każdej ilości,

- częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z podziałem na
nieruchomości mieszkalne jednorodzinne i budynki mieszkalne wielolokalowe – została określona według
nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),

- zostały usunięte zapisy określające system gdyż nie dotyczą one projektowanej uchwały a ustalają je
odrębne uchwały Rady Gminy Zbójno.

Mając powyższe na uwadze zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu 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. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym skutków
finansowych:

Nie dotyczy

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Wymagana uchwała wymagała uzyskania stosownych opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu. Wydał on opinię pozytywną.
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