
UCHWAŁA NR XVIII/160/16
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 29 czerwca 2016 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, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Toruniu w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 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, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 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 rocznie (4 szt.) w rozmiarze do 17 cali włącznie pochodzących od 
właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, od 
właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby zamieszkującej lokal;

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 – w okresie od stycznia do maja oraz od września do grudnia nie rzadziej 
niż co drugi miesiąc, a w okresie od czerwca do sierpnia co 2 tygodnie zgodnie z przyjętym 
harmonogramem na dany rok.

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 - w 
godzinach ich pracy;

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

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

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów     komunalnych – w 
godzinach jego pracy;

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 – w godzinach jego pracy;
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6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych    oraz  w punktach 
ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy.

§ 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. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściciele nieruchomości, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielnia mieszkaniowa 
zgłaszają:

1) telefoniczne pod nr telefonu: 56 675 60 76;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gminachelmza.pl ;

3) osobiście w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża w terminie 7 dni od daty świadczonej 
lub niewykonanej usługi.

3. W uwagach należy podać jakiej usługi dotyczy zgłoszenie, adres nieruchomości, dane kontaktowe osoby 
zgłaszającej (imię nazwisko właściciela nieruchomości lub zarządu wspólnoty, adres,  nr telefonu, w przypadku 
osoby prawnej nazwę i dane osoby reprezentującej).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 7. Traci moc 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 (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 
3374).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Chełmża określa w drodze uchwały, 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. Uchwała określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów.

Szczegółowo określono również tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości 
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dotychczas obowiązująca 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 (Dz.Urz. Woj. Kuj. – 
Pom. z 2012 r. poz. 3374) podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w 
gminach, w związku ze zmianą min a r t. 6r ust. 3 ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.  o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), na 
podstawie art. 11 ustawy zmieniającej zachowuje moc nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ustawy tj. do 31 lipca 2016 r.

W związku z powyższym przedstawia się niniejszy projekt uchwały do uchwalenia.

Na podstawie art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt uchwały, o 
której mowa w ust. 3, podlegał zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, który zaopiniował powyższa uchwałę 
postanowieniem nr 63/N.HK/2016 z dnia 16.06.2016 r.

Art. 6r ust.3 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza zróżnicowanie 
częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od  ilości wytwarzanych odpadów  i ich 
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z 
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, w przypadku 
gmin wiejskich częstotliwość odbierania odpadów  komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne może być rzadsza.

W wydanej opinii Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wniósł następujące uwagi do projektu 
uchwały:

-nie uwzględniono zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów w okresie od kwietnia do 
października, kiedy to odpady mogą stanowić  największą uciążliwość i zagrożenie epidemiologiczne 
szczególnie na terenach zwartej zabudowy,

-nie uwzględniono  zalecanego w ustawie zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów z budynków 
wielolokalowych,

-częstotliwość odbioru bioodpadów i odpadów zmieszanych jest za mała w okresie od kwietnia do 
października.

W § 3 projektu uchwały przyjęto częstotliwość odbioru bioodpadów w okresie od stycznia do maja 
oraz od września do grudnia nie rzadziej niż co drugi miesiąc, a w okresie od czerwca do sierpnia co 2 
tygodnie zgodnie z przyjętym harmonogramem na dany rok . Na podstawie harmonogramu uzgodnionego z 
przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne do końca 2017 r., bioodpady są odbierane od stycznia 
do maja oraz od września do grudnia, co drugi miesiąc (w okresie łącznie 9 miesięcy 6 razy), natomiast od 
czerwca do sierpnia co dwa tygodnie ( 6 razy).

Na terenie Gminy Chełmża odbiór  bioodpadów zadeklarowało 810 gospodarstw domowych co stanowi 
34,5 %. Pozostałe gospodarstwa domowe tj. 1537 zbiera bioodpady w kompostownikach.

Pomimo złożonych deklaracji bioodpady odbierane są wg informacji przedsiębiorcy od 326 właścicieli co 
stanowi 13,9 % wszystkich gospodarstw domowych deklarujących odbiór odpadów. Powyższe dane 
przedstawiają odbiór bioodpadów w styczniu, marcu i maju 2016r.

Na postawie zebranych informacji stwierdza się, iż częstotliwość odbiór bioodpadów jest wystarczająca.
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W chwili obecnej zmiana częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz zwiększenie częstotliwości 
odbioru bioodpadów w okresie od kwietnia do października wiązałoby się ze zmianą warunków umowy 
zawartej z wykonawcą odbierającym odpady komunalne, która obowiązuje do 31.12.2017 r.

Opracował: Anna Krupska
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