
Projekt 

UCHWAŁA Nr …….. 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia  ……….  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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz po 

uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Uchwała określa:   

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;  

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;  

3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) 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. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na 

następujące frakcje:  

1) papier;  

2) metale;  

3) tworzywa sztuczne;  

4) opakowania wielomateriałowe;  

5) szkło;  

6) bioodpady;  

7) przeterminowane leki i chemikalia;  

8) zużyte baterie i akumulatory;  



9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;  

12) zużyte opony;  

13) odpady niebezpieczne;  

14) popiół; 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

17) niesegregowane (zmieszane) odpady. 

2. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 1 zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.  

3. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 2-4  zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.  

4. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 5 zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.  

5. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 6 zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 

6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości.  

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

nieruchomości zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane przez podmiot 

uprawniony:  

a) w zabudowie wielolokalowej – jeden raz na tydzień, 

b) w zabudowie jednorodzinnej:  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie,  

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz na miesiąc; 

2) bioodpady mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych 

przypadkach odbierane są od mieszkańców przez podmiot uprawniony: 



a) w zabudowie wielolokalowej – jeden raz na tydzień,  

b) w zabudowie jednorodzinnej:  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz na miesiąc; 

3) Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów selektywnie zbieranych 

(wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 2-4) z terenu nieruchomości zamieszkałych:  

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz miesiąc, 

b) w zabudowie wielolokalowej- jeden raz na dwa tygodnie;  

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów selektywnie zbieranych 

(wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 5) z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na dwa miesiące, 

b) w zabudowie wielolokalowej - jeden raz na dwa tygodnie;  

4) Popiół z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierany:  

a) z terenu miejskiego w okresie: 

- od 1 października do 31 marca jeden raz na dwa tygodnie,  

- od 1 kwietnia do 31 maja jeden raz w miesiącu; 

b) z terenu wiejskiego w okresie: 

- od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na dwa miesiące, 

- od 1 maja do 31 maja jeden raz w miesiącu; 

c) W pozostałym okresie popiół będzie odebrany jeden raz w miesiącu sierpniu lub można go 

dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach pracy; 

5) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub 

do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy;  

6) chemikalia oraz zużyte opony (w ilości do 4 opon/rok na jednego właściciela 

nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach jego 

pracy;  

7) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów w godzinach jego pracy;  

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów w godzinach jego pracy w ilości do 3 m³ /rok na jednego właściciela nieruchomości;  



9) odpady niebezpieczne należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

w godzinach pracy;  

10) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe prowadzone będzie z następującą częstotliwością: 

a) w miesiącu kwietniu – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od 1 maja do 30 września– 1 raz w tygodniu, 

c) w miesiącu październiku - jeden raz na dwa tygodnie; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów - w godzinach jego pracy lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych 

placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu; 

12) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz 

wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych 

w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy, bądź dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów w godzinach pracy; 

13)  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zbiera się 

w miejscach powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na 

działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, należy dostarczyć do 

punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy; 

14) odpady tekstyliów i odzieży, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów w godzinach pracy. 

2. Odpady komunalne z nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą ze 

zbiorczych punktów wyznaczonych przez Gminę w porozumieniu z właścicielami 

nieruchomości, na których ustawione będą pojemniki na odpady. 

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów jest ogólnodostępnym miejscem odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczył będzie usługi 

w poniedziałki w godzinach od 700 do 1500 i w soboty od 900 do 1300.  

3. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać 

w odpowiednich pojemnikach lub workach, zlokalizowanych na terenie danego punktu.  

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie te odpady, które są 

umieszczone w pojemnikach lub workach.  



2. W dniu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, właściciel 

nieruchomości zapewnia dostęp do pojemników lub worków pracownikom podmiotu 

odbierającego odpady komunalne.  

§ 6. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest dostarczyć worki 

o określonych kolorach do selektywnego zbierania odpadów. 

§ 7. W przypadków stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zgłaszać swoje uwagi osobiście w siedzibie 

Urzędu w pok. nr 24, telefonicznie pod nr tel. 54 2865 009 wew. 106, pocztą na adres Urząd 

Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska lub 

mailowo na adres: urzad@izbicakuj.pl. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/352/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 

30  listopada 2021 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 2021 r. poz. 

6517). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

 

          

 

 

 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia …… 2022 r. 

 

W związku z uwagami Nadzoru Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz wydanym 

orzecznictwem w tym zakresie, nastąpiła konieczność podjęcia nowej uchwały 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 oraz uchylenia uchwały nr XXXVIII/352/2021 Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej z dnia 30  listopada 2021 r. w tej sprawie.  

Wprowadzone niewielkie zmiany dotyczą min. nieprawidłowego określenia 

niektórych frakcji odpadów np.:  

 - papier, tektura (makulatura, karton); – zamiast papier,  

 - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - zamiast bioodpady. 

 Ponadto z wykazu odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 

usunięto folie i worki po nawozach sztucznych (zgodnie z ustawą o odpadach nie stanowią 

one frakcji odpadów komunalnych). Do wskazanego wykazu dodano za to brakujące odpady 

niebezpieczne. 

Proszę wysoką Radę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 

 


