
Uchwała Nr XIV/72/2016
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 16 czerwca 2016 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy po uzyskaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świedziebnia i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące odpady komunalne:

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

2) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady 

zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zebrane w sposób selektywny – 

w każdej ilości;

3) zużyte opony – w ilości jednego kompletu opon (4 szt.) pochodzące z jednego gospodarstwa 

domowego na rok;

4) popioły – w każdej ilości;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, zebrane w sposób selektywny – do 500 kg rocznie 

z nieruchomości.

§ 3. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane będą w następujących 

systemach:

1) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji): niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; odpady 

komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

oraz odpady zielone;
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2) w systemie zbiórki objazdowej i w systemie PSZOK-u selektywnie zbierane odpady 

komunalne: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, zużyte opony, szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy:

1) 1 x miesiąc dla:

- zmieszanych odpadów komunalnych,

- odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, w okresie od 

1 maja do 31 sierpnia co najmniej raz na dwa tygodnie,

- papieru i tektury,

- tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;

2) 1 x na 2 miesiące dla:

- szkła,

- frakcji „suchej” (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe);

3) zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą minimum dwa razy w roku.

§ 5. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości 

w worki służące do gromadzenia następujących rodzajów odpadów: szkło, papier, metale, 

opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, bioodpady.

§ 6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis 

do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta, w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych.

§ 7. 1. 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;

2) telefonicznie pod nr tel. 56 49 384 60;
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3) drogą elektroniczną na adres: gmina@swiedziebnia.pl;

4) pisemnie na adres Urzędu Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia.

2. Zgłoszenia dokonywane anonimowo nie będą rozpatrywane.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/108/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 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 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz. 789).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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UZASADNIENIE

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września

1996 r. związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi pojawiła się konieczność

zmiany dotychczasowej uchwały. Nowa uchwała uwzględnia odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz propozycje zmian jakie

pojawiły się w trakcie obowiązywania dotychczasowych uchwał, a szczególnie zapisów ustawy

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 87).

Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na

podstawie art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zachowują moc na okres na jaki zostały wydane

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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