
UCHWAŁA NR XXII/142/2013 

RADY GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 21 marca 2013 2013 r. 

 

 

w sprawie określenia 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. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
1
 oraz 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 z późn. zm.)
2
 , 

 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) 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)   częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3)   sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      

z nieruchomości odbierane będą: 

1) suche odpady komunalne - szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe - w każdej ilości 

2) mokre - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i popiół - w każdej ilości. 

3) zmieszane odpady komunalne wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji (nieselektywnie 

zbierane) - w każdej ilości. 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi punkty 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmują następujące odpady: 

        1)    przeterminowane    leki,    chemikalia,  zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt   

               elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości, 

2)  odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone w gospodarstwie domowym - w ilości jednego 

metra sześciennego na gospodarstwo domowe, na rok. 

 

§ 3.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1)   z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi: 

a)  mokre  odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji  w  tym   odpady zielone i popiół- 

dwa razy w miesiącu, 

b)  suche  odpady  komunalne  niezawierające odpadów ulegających biodegradacji- jeden raz           

w miesiącu, 
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c)   zmieszane   odpady   komunalne   wraz   z   odpadami   ulegającymi   biodegradacji - dwa 

razy w miesiącu, 

2)   z obszarów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi: 

a)  mokre odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i popiół - dwa 

razy w miesiącu, 

b)  suche odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji- jeden raz w 

miesiącu, 

c)   zmieszane   odpady   komunalne   wraz   z   odpadami   ulegającymi   biodegradacji - dwa 

razy w miesiącu, 

2. Sposób i 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 otwarcia, 

2)  zużyte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

w punktach ich sprzedaży, w godzinach otwarcia, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży, w godzinach otwarcia, 

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

w godzinach otwarcia, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do jednego metra sześciennego z nieruchomości, na 

rok - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w godzinach otwarcia, 

6) chemikalia - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w godzinach 

otwarcia,   

7)  zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w godzinach 

otwarcia. 

§ 4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3, ust. 2, zebrane w sposób 

selektywny. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo. 
 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia1 lipca 2013 roku. 

 
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 6r, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., póz. 391) rada gminy ma obowiązek określić, 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 ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela 

nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i 

sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego 

nieruchomości, a przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zlecenie Gminy Zakrzewo, 

zobowiązany jest odebrać określoną w uchwale ilość odpadów komunalnych. 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyeliminuje tworzenie się na 

terenie gminy „dzikich wysypisk" oraz spowoduje zmniejszenie zjawiska polegającego na spalaniu 

odpadów w domowych piecach. 

Przedłożony projekt uwzględnia postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Zakrzewo, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 


