
UCHWAŁA NR XXVII/214/12
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 listopada 2012 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa 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. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

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

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, 
przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny - 
w każdej ilości; 

3) zużyte opony – jeden komplet opon (4 szt.) w rozmiarze do 17 cali włącznie pochodzących 
z jednego gospodarstwa rocznie; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia 
drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 
wykonania robót. 

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

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie 
z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

2) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura oraz szkło – nie 
rzadziej niż cztery razy w roku zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

3) bioodpady, w tym odpady zielone - nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z przyjętym na dany 
rok harmonogramem. 

2. Ustala się zasady odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości: 

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w aptekach; 

2) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w punktach ich sprzedaży; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
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6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w punktach ich sprzedaży; 

7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi według 
przyjętego na dany rok harmonogramu pracy. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3 ust. 
2 zebrane w sposób selektywny. 

3. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 
3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 
z wyłączeniem zielonych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Janusz Iwański
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Uzasadnienie
W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., 
gminy mają obowiązek objąć właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Chełmża powinna przyjąć uchwałę 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w 
szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Chełmża w ramach opłaty 
za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną 
częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Zakres świadczonych usług przez Gminę Chełmża został tak zaplanowany, aby środki 
uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej 
efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
dogodnego dla mieszkańców. 
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmża. 
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