
UCHWAŁA NR XXXV.227.2017
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy  z dnia  13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1289) oraz. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady obowiązywania systemu zorganizowanego pozbywania się odpadów komunalnych, 
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. System obejmuje osoby zamieszkałe na terenie Gminy Zbójno.

§ 3. System obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, a zatem wyłączone są 
z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nawet jeśli jest ona prowadzona w miejscu 
zamieszkania.

§ 4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając fakt ich segregowania, 
ustala Rada Gminy w odrębnej uchwale.

§ 5. Z nieruchomości zamieszkałych, przedsiębiorca na zlecenie Gminy odbierze odpady komunalne 
zmieszane oraz selektywnie zebrane takie papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady biodegradowalne 
w każdej ilości, która zostaje umieszczona w osobnych urządzeniach, tj. pojemnikach lub workach.

§ 6. Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwach domowych odpadów zgodnie 
z podziałem określonym w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Zbójno.

§ 7.  3-krotne powiadomienie Gminy drogą pisemną bądź elektroniczną przez podmiot odbierający odpady 
w ciągu roku, o mieszaniu odpadów selektywnie zebranych lub umieszczaniu odpadów zmieszanych 
w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady 
zmieszane. 

§ 8. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina  Zbójno wyposaży właściciela nieruchomości zamieszkałej  w pojemniki lub worki do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników lub 
worków będzie spoczywał na firmie, która wygra przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Zbójno.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.
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§ 9. Częstotliwość odbioru odpadów określa Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 
Zbójno.

§ 10. Tryb postępowania z odpadami określa Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 
Zbójno.

§ 11. Tworzy się punkt selektywnego zbierania odpadów, który będzie świadczył usługi raz   w tygodniu 
wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

§ 12. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzącego PSZOK właściciele nieruchomości mogą zgłaszać:

1) pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 35 a, 87-645 Zbójno;

2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno;

3) telefonicznie lub elektronicznie w sposób określony na stronie internetowej www.zbojno.pl w zakładce 
,,Gospodarka Odpadami’’.

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) dokładny opis przypadku niewłaściwego świadczenia usługi;

2) wskazanie miejsca i daty opisanego przypadku;

3) imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Traci moc uchwała nr XXIII/95/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz
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