
UCHWAŁA NR XXVI/169/17
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 27 września 2017 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 2017 r. poz. 1289) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Gminy, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala co 
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bartniczka 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

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 
opony, zużyte baterie i akumulatory, zebrane w sposób selektywny;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe, zebrane w sposób selektywny.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w każdej ilości.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbierane będą odpady w ilości do 500 kg 
rocznie z nieruchomości.

§ 3. Odpady komunalne od właściciela nieruchomości odbierane będą w następujących systemach:

1) u źródła (bezpośrednio z posesji): niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

2) zbiórki objazdowej: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony;

3) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony;

4) w punkcie aptecznym – przeterminowane leki.

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji), odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej dwa razy w miesiącu,

- w okresie od l listopada do 31 marca - co najmniej raz w miesiącu,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i poz. 935.
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- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej dwa razy w miesiącu,

- w okresie od l listopada do 31 marca - co najmniej raz w miesiącu,

c) szkło – co najmniej raz na dwa miesiące,

d) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe :

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej raz w miesiącu,

- w okresie od l listopada do 31 marca - co najmniej raz na dwa miesiące,

e) papieru w tym tektury-co najmniej raz na dwa miesiące.

2) zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą dwa razy w roku, pierwsza w miesiącu kwietniu, 
druga w październiku;

3) w systemie zbiórki PSZOK, odpady komunalne będą przyjmowane w każdy roboczy piątek, w godzinach od 
7.30 do 14.00;

4) w wyznaczonym punkcie aptecznym przeterminowane leki będą przyjmowane – w godzinach pracy 
wyznaczonego punktu aptecznego.

§ 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: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło.

§ 6. 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 komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Bartniczka przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne oraz przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 właściciel nieruchomości może dokonać:

1) osobiście;

2) telefonicznie pod nr tel. (56) 4936810 (wew. 22);

3) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: gok@ugbartniczka.pl;

4) pisemnie na adres Urzędu Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka.

4. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała XV/95/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1858).

§ 9. Uchwała wchodzi w z dniem 1 stycznia 2018 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, 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, w szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

Przedstawiony pakiet zmian do uchwał stanowi dostosowanie do wymogów określonych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz.U. z 4 stycznia 2017 roku, poz. 19).

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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