
Uchwała nr XXII/163/2013 

Rady Gminy Czernikowo 

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 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) -  

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 i 

powiadomi pisemnie o tym gminę. 
 

§ 3.1.  Ustala się, następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) z  obszarów nieruchomości zamieszkałych: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych raz w miesiącu, 

b) papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

szkło, bioodpady raz w miesiącu, 

2) z obszarów nieruchomości niezamieszkałych: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: na terenie 

Czernikowa 2 razy w miesiącu, w pozostałych miejscowościach raz w 

miesiącu, 

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

szkło, bioodpady raz w miesiącu, 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania 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, u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne po 

wcześniejszym uzgodnieniu z nim 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 świadczyć będzie usługi w 

sezonie letnim od wtorku do piątku w godz. od 900 do 1700 oraz w soboty od 700 do 1500, w 

sezonie zimowym od wtorku do piątku w godz. od 800 do 1600 oraz w soboty od 700 do 1500. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania 

odpadów lub do punktu ich sprzedaży odpady komunalne określone w   § 3 ust. 2 zebrane i 

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 

1 lit. b 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo . 

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

mgr Jadwiga Padlewska 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały  

Rady Gminy Czernikowo Nr XXII/163/2013 

z dnia 20 marca 2013 r. 

 

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), od dnia 1 lipca 2013 r. 

zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając 

dyspozycję art. 6r ust. 3 ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest do 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czernikowo  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do 

zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego 

nieruchomości, w związku, z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.  

 

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo. Projekt uchwały zawiera również sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Zakres świadczonych usług przez Gminę Czernikowo został tak zaplanowany, aby w jak 

najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi dogodnego dla mieszkańców. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest 

bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. 

Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Czernikowo. 


