
UCHWAŁA NR XXXVII/298/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 26 maja 2022 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. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) - po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług na ternie gminy Czernikowo w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi 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 z terenu nieruchomości zamieszkałych następujące odpady 
komunalne:  

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

2) selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe — w każdej ilości. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 zbierane i odbierane będąz pojemników oraz worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Czernikowo. 

3. Ustala się, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
którzy posiadają kompostowniki i prowadzą kompostowanie przydomowe bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne: 

1) nie będą wyposażani w worki lub pojemniki do zbierania bioodpadów i nie będą od nich odbierane 
bioodpady z nieruchomości, 

2) będą mogli dostarczać nieprzekompostowane resztki bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

4. Ustala się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą z tych nieruchomości meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, w ramach tzw. „wystawek”, według harmonogramu określonego przez gminę Czernikowo. 

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co 2 tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych – co 2 tygodnie; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak: 

a) papier i tektura, metale; tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe– co 3 tygodnie, 

b) szkło – co 8 tygodni, 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, które nie posiadają kompostownika i nie prowadzą kompostowania 
przydomowego bioodpadów stanowiących odpady komunalne) – co 2 tygodnie, 
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b) dla budynków wielolokalowych – co 2 tygodnie. 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - według harmonogramu określonego przez gminę Czernikowo, 
nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

2. Ustala się następującą częstotliwość przyjmowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowaw §3 ust. 1 pkt. 2-4 oraz pozostałych 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
a także we wskazanych miejscach: 

1) selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: papier i tektura, metale; tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - na bieżąco, w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy, 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - na bieżąco, w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów oraz w punktach ich sprzedaży w godzinach ich pracy, 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych - na bieżąco, w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy, 

4) przeterminowane leki - na bieżąco, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w wyznaczonych aptekach w godzinach ich pracy,  

5) chemikalia - na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy, 

6) zużyte baterie i akumulatory - na bieżąco, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w punktach ich sprzedaży w godzinach ich pracy, jak również w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 
ustawionych w budynkach użyteczności publicznej, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - na bieżąco, w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w godzinach jego pracy lub u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu 
nieruchomości w organizowanych zbiórkach, według harmonogramu określonego przez gminę 
Czernikowo, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcjii prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igiełi strzykawek - na bieżąco, w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w godzinach jego pracy, przy czym odpady te należy umieścić w worku, a igły koniecznie 
zabezpieczyć kapturkiem. 

9) tekstylia i odzież - na bieżąco, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego 
pracy, 

10) odpady niebezpieczne - na bieżąco, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w godzinach jego pracy. 

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany pod adresem: 
Jackowo 26, 87-640 Czernikowo, świadczy 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 odpady 
komunalne określone w § 3 ust. 2 zebrane i posortowane w sposób selektywny. 

3. Właściciele nieruchomości mogą dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe 
odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1 pkt 2 - 4z wyłączeniem odpadów zmieszanych. 

4. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczaćw 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. 

6. W przypadku gdy dostarczane odpady wskazują na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo 
domowe obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów może odmówić przyjęcia odpadów. 
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§ 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@czernikowo.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 XIX/169/2020 z dnia 21 października 2020 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 2020 r. po. 5044). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F69DB7B2-6088-4A9B-A478-9C5C3F1AD1D4. Podpisany Strona 3



 
Uzasadnienie 

W związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Rada Gminy Czernikowo po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego ma obowiązek przyjąć uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Wprowadzenie zmian w szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest wynikiem analizy 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Biorąc pod uwagę nieustannie rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
wprowadzono zmiany w zakresie świadczonych usług. Uchwała zawiera modyfikację zapisów dotyczących 
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym 
systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyposażenia tych nieruchomości w pojemnik na szkło. 

W uchwale zawarto zapis określający następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co 2 tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych – co 2 tygodnie; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak: 

a) papier i tektura, metale; tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe 
               – co 3 tygodnie 

b) szkło – co 8 tygodni, 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, które nie posiadają kompostownika i nie prowadzą kompostowania 
przydomowego bioodpadów stanowiących odpady komunalne) – co 2 tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych – co 2 tygodnie. 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - według harmonogramu określonego przez gminę Czernikowo, 
nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

Zmienione zapisy wpłyną na racjonalizowanie strony kosztowej, a usługi zostaną dostosowane do 
rzeczywistych potrzeb. 

Niniejsza uchwała w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo 
stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za uzasadnione. 
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