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                                                                                                     Projekt 

 

UCHWAŁA Nr ………… 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia …..  grudnia  2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Chełmża. 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 i 

1648) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 stycznia 2020 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża (Dz. Urz. 

Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 706) w załączniku Nr 1 Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Chełmża uchyla się § 17. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

Przygotowała: 

Agata Ojdowska- pracownik referatu GKOŚ 

Podpisano: 

Patryk Zabłocki – kierownik referatu GKOŚ 

Andrzej Wróblewski – Radca Prawny 
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Uzasadnienie 

 

W obowiązującym stanie prawnym selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkiem 

nałożonym ustawowo na właścicieli nieruchomości, nie zaś uprawnieniem o charakterze 

uznaniowym. Przez selektywne zbieranie rozumie się zbieranie, w ramach którego dany 

strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie 

rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym 

charakterem. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz 

ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości.  

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,  

polegająca na dodaniu w art. 4 ust. 2a zgodnie z którą rada gminy może w regulaminie 

określić warunki uznania, że odpady, są zbierane w sposób selektywny.  

W uchwale Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj.-

Pom. z 2020 r. poz. 706) § 17 Regulaminu nie określa precyzyjnie warunków uznania, że 

odpady są zbierane w sposób selektywny - §  17. 1. Obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych uznaje się za spełniony w przypadku, gdy w pojemnikach lub workach 

przeznaczonych do zbierania danej frakcji odpadów znajduje się co najmniej 90% 

(objętościowo) właściwych odpadów. 

2. Jeżeli w pojemniku do odpadów niesegregowanych (zmieszanych) znajduje się więcej niż 

10% (objętościowo) odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1-13 regulaminu uznaje się, że 

odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

Ustawodawca nie wprowadził żadnej regulacji pozwalającej na stwierdzenie, że selektywna 

zbiórka odpadów ma miejsce wtedy, gdy określona (np. przeważająca) część odpadów jest 

prawidłowo umieszczona w kontenerach, workach przeznaczonych na zbieranie określonej 

frakcji, a pozostałe odpady są zmieszane. 

Po uchyleniu § 17 Regulaminu wystarczającą miarą do oceny sposobu wypełniania 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinna być treść przepisów 

powszechnie obowiązujących, określających obowiązki właściciela nieruchomości w 

dziedzinie postępowania z odpadami komunalnymi” (wyrok KIO z 3.06.2020 r., KIO 401/20, 

LEX nr 3027599). 

 

Z regulacji art. 9e ust. 1 i ust. 2 ustawy wynika, że podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zebranych selektywnie 

odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, przy czym zakazuje się mieszania odpadów zebranych selektywnie 

i odpadów zmieszanych. 

https://sip.lex.pl/#/document/539898511?cm=DOCUMENT
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Mając na uwadze powyższe, mieszanie odpadów podlegających selektywnej zbiórce nie jest 

dopuszczalne nawet w minimalnym zakresie. 

 

Projekt uchwały przesłano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w 

Toruniu w celu zaopiniowania. W opinii z dnia ….2021 r. Inspektor Sanitarny 

………………….. 

Mając na uwadze powyższe rekomenduje się podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały 

w brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie.  

 
 

  

                                               

 

 

                                               

 

 

 

 
 

 

 

 


