
UCHWAŁA NR XLIII/215/2017
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXVII/141/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz. 
Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2333 i 3554) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów 
komunalnych selektywnie zbieranych:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe;

6) zużyte opony.

3. Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą realizuje odbiór odpadów 
komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera niżej wymienione rodzaje odpadów 
komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości:

1) zmieszane;

2) selektywnie zbierane:

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

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

d) szkło.”;

2) § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

a) z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i wsi – odbierane są raz w miesiącu, z tym, 
że w okresie od kwietnia do października z terenu miasta odbierane są nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz w miesiącu,

b) z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i wsi – odbierane są raz w tygodniu;

2) odpady komunalne segregowane:

a) z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i wsi – odbierane są raz w miesiącu,

b) z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i wsi – odbierane są raz w tygodniu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Żurawski
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