
UCHWAŁA NR XVI/88/2016 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 t. j.) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 
t. j.) - po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, 
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 właścicieli 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) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) -  w każdej ilości, która zostanie 
umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych;
2) odpady komunalne selektywnie zbierane, takie jak: papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady -  w każdej ilości, 
która zostanie umieszczona w workach do zbierania odpadów selektywnie zebranych.

2. Wymaga się by w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów umieszczono osobno, 
tylko odpady:

1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 
(odpady suche) -  w workach koloru żółtego,
2) szkło -  w workach koloru białego,
3) bioodpady (odpady mokre) -  w workach koloru zielonego.

3. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w workach do selektywnego zbierania, 
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne
1 powiadomi pisemnie o tym gminę.

§ 3.1. Ustala się, następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 
z obszarów nieruchomości zamieszkałych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - co 3 tygodnie,
2) papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło 

- co 8 tygodni.
3) bioodpady -  w okresie od 01.04 do 15.11 - co 2 tygodnie.

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

1) przeterminowane leki -  na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
oraz w aptekach w godzinach ich pracy,
2) baterie i akumulatory -  na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów, 
w miejscach użyteczności publicznej w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 
oraz w punktach ich sprzedaży -  w godzinach ich pracy,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - na bieżąco w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy,
4) meble i odpady wielkogabarytowe -  na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów w godzinach jego pracy,



5) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości pochodzącej z prowadzenia drobnych 
prac -  na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego 
pracy,
6) chemikalia i zużyte opony -  na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
oraz w punktach ich sprzedaży -  w godzinach ich pracy.

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany pod 
adresem: Jackowo 26, 87-640 Czernikowo, świadczyć będzie usługi w sezonie letnim od 
wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00, w sezonie 
zimowym od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania 
odpadów lub do punktu ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 zebrane
1 posortowane w sposób selektywny.
3. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1 pkt
2 i 3 z wyłączeniem odpadów zmieszanych.
4. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać 
w pojemnikach lub kontenerach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów 
odpadów.
5. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach lub 
kontenerach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa punktu selektywnego zbierania 
odpadów może odmówić przyjęcia odpadów.

§ 5. 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:
1) uwagi i zastrzeżenia, co do odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych mogą 

być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy 
Czernikowo przy ul. Słowackiego 12, pok. 28 lub drogą elektroniczną na adres: 
info@czemiko wo .pl;

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do 
protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je 
wnoszącej.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Czernikowo Nr XXII/163/2013 z dnia 20 marca
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r., poz. 1480), zmieniona uchwałą Rady Gminy 
Czernikowo Nr XXIII/171/2013 z dnia 8 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r„ 
poz. 1974) oraz uchwałą Rady Gminy Czernikowo Nr XXXVI/245/2014 z dnia 3 listopada
2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014 r., poz. 3084).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


