
projekt z 17.09.2020 

 

 

UCHWAŁA NR XXI/123/2020 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 13 października 2020 roku 

 

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. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) i po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Aleksandrowie Kujawskim, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bądkowo i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbierane będą następujące odpady komunalne: 

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

2) zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady tekstyliów i odzieży, popiół – w 

każdej ilości; 

3) meble i inne odpady wielogabarytowe w ilości do 200 kg przypadającej na jedno 

gospodarstwo domowe w ciągu roku; 

4) zużyte opony w ilości do 6 szt. przypadającej na jedno gospodarstwo domowe w ciągu 

roku; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 Mg przypadającej na jedno 

gospodarstwo domowe w ciągu roku. 

 

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

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady 

komunalne: 

 w okresie od 1 kwietnia do 31 października: 

a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – raz na dwa tygodnie; 

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi – raz na tydzień; 

 w okresie od 1 listopada do 31 marca: 



a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – raz w miesiącu; 

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi – raz na dwa 

tygodnie; 

2) zebranych selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne: 

a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – raz w miesiącu; 

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi – raz w miesiącu; 

3) popiół nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia. 

 

§ 4. Od właściciela nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne: 

1) W systemie u źródła (bezpośrednio z posesji): 

a) papier, 

b) szkło, 

c) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

d) bioodpady, 

e) niesegregowane (zmieszane, pozostałość z segregacji) odpady komunalne. 

2) W systemie zbiórki objazdowej: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

3) W systemie PSZOK: 

a) papier,  

b) szkło, 

c) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

d) bioodpady, 

e) odpady niebezpieczne, 

f) przeterminowane leki i chemikalia, 

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  

i strzykawki, 

h) zużyte baterie i akumulatory,  

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) tekstylia i odzież,  

l) zużyte opony, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

 

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Służewie (zwany dalej 

PSZOK) będzie świadczyć usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz 

soboty w godzinach 9:00-13:00. 

2. Transport odpadów komunalnych do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we 

własnym zakresie. 

 

§ 6. 1. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych odbywać się będzie nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie. 

2. Zbiórki odpadów wielkogabarytowych i mebli oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

odbywać się będą minimum 2 razy w roku. Terminy zbiórek będą dobrane optymalnie w roku 

kalendarzowym i określone odrębnym harmonogramem przez Gminę Bądkowo. 

 

§ 7. Odpady komunalne wymienione w § 4 pkt 3 są przekazywane bezpośrednio przez 

właściciela nieruchomości do PSZOK w ustalonych dniach i godzinach pracy punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 



§ 8. Worki na odpady właściciel nieruchomości otrzyma nieodpłatnie, w ramach uiszczanej 

opłaty za gospodarowanie odpadami na zasadzie „ile właściciel nieruchomości wystawił 

danego koloru worków z odpadami w dniu wywozu tyle otrzyma danego koloru worków 

pustych”. 

 

§ 9. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, którzy korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, 

bioodpady stanowiące odpady komunalne nie będą odbierane. 

 

§ 10. 1. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie od momentu wystąpienia zdarzenia: 

1) telefonicznie do Urzędu Gminy w Bądkowie pod numerem telefonu: 54 2724100; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Bądkowie na adres email: 

srodowisko.badkowo@wp.pl; 

3) osobiście w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo; 

4) listownie na adres Urzędu Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej: 

1) adres nieruchomości, której dotyczy; 

2) opis niewłaściwego wykonania usługi, który obejmuje datę wystąpienia zdarzenia oraz 

opis i informacje mające wpływ na sprawę, np. zdjęcie rejestrujące zdarzenie. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXII/187/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 

2018 roku w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r., poz. 

5347). 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Podjęcie przez Radę Gminy Bądkowo uchwały w powyższej sprawie jest związane  

z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów  

określonych przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).  

Zakres zmian obejmuje m.in.: 

 wprowadzenie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych  

i bioodpadów, 

 wprowadzenia szerszego zakresu segregacji odpadów o odpady niebezpieczne, 

tekstylia i odzież.   

W związku z tym konieczne jest podjęcie 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.   

 

 

 


