UCHWAŁA NR XXXIII/179/2018
RADY GMINY OSIEK
z dnia 25 września 2018 r.
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
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brodnicy, 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 Osiek
i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych przez
mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą świadczone następujące usługi:
1) odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) odbioru zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon od
pojazdów osobowych w ilości 8 sztuk pochodzących z jednego gospodarstwa domowego na rok;
3) odbioru w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w postaci: przeterminowanych leków,
zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne zebranych w sposób selektywny pochodzących z prowadzenia drobnych prac
niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych - w ilości 500 kg rocznie, od
zamieszkałej nieruchomości bądź lokalu oraz odpadów komunalnych o których mowa w pkt 2;
4) wyposażenia nieruchomości w worki służące do gromadzenia następujących rodzajów odpadów
selektywnie zebranych: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe. Gmina
nie przejmuje obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
oraz odpadów ulegających biodegradacji, obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości;
§ 3. Odpady komunalne od właściciela nieruchomości odbierane będą w następujących systemach:
1) u źródła (bezpośrednio z posesji): zmieszane odpady komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji;
2) zbiórek objazdowych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony;
3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane
i rozbiórkowe z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 oraz zużyte opony;
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:
1) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - raz na miesiąc,
b) odpady ulegające biodegradacji - raz na miesiąc,
c) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc,
d) szkło - raz na dwa miesiące,
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e) papier - raz na dwa miesiące;
2) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami
wielolokalowymi powyżej czterech lokali:
a) zmieszane odpady komunalne - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia
pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) odpady ulegające biodegradacji - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia
pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe - z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) szkło - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) papier - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3) w systemie zbiórek objazdowych odbiory (bezpośrednio z posesji) będą odbywać się dwa razy w roku,
pierwszy wiosną, drugi jesienią;
4) w systemie zbiórki PSZOK odpady komunalne będą przyjmowane przez cały rok,
w godzinach od 800 do 1500, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy;

w piątki

§ 5. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są selektywnie zebrane
odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Osiek.
2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 właściciel nieruchomości
we własnym
zakresie i na własny koszt dostarcza odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 6. Określa się sposoby pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest
przedsiębiorca wybrany na drodze przetargu zorganizowanego przez Wójta Gminy Osiek.
2. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, jest przedsiębiorca posiadający odpowiedni wpis do rejestru działalności
regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Osiek, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej winien posiadać umowę na odbiór
odpadów komunalnych podpisaną z jednym z przedsiębiorców posiadających w/w wpis.
3. Zabrania się samodzielnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych.
§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ma prawo zgłaszać Wójtowi Gminy Osiek w terminie 3 dni
roboczych od dnia zaistnienia niewłaściwego świadczenia usług:
1) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Osieku, Osiek 85, 87-340 Osiek;
2) telefonicznie pod numerem telefonu (56) 49 381 23;
3) osobiście w Urzędzie Gminy w Osieku, Osiek 85, 87-340 Osiek;
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) oznaczenie nieruchomości;
2) imię, nazwisko lub nazwę strony;
3) opis zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie.
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§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/158/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013 r. 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.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Michałowski

Id: 36085BB0-56F1-4552-809A-49678B65B311. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, 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 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Przedmiotowa uchwała dostosowuje system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Osiek do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 4 stycznia
2017 r. poz. 19).
W związku z powyższym podjęcie uchwały stało się zasadnym.

Id: 36085BB0-56F1-4552-809A-49678B65B311. Podpisany

Strona 1

