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UCHWAŁA NR XXII/69/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 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, 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz.888, poz. 1399, z 2015 r.
poz. 87) oraz art. 40 ust. 1, art. 69 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072), w związku z przyjętym statutem Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Chełmińskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3680) , uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów
komunalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) szkło,
c) papier i tektura,
d) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
e) zmieszane odpady opakowań (opakowania z metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe),
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony.
§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne:
1) W systemie u źródła (bezpośrednio z posesji):
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) szkło,
c) papier i tektura,
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d) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
2) W systemie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
a) szkło,
b) papier i tektura,
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,
j) zużyte opony.
2. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady zbierać i gromadzić
w przydomowych kompostowniach.
3. W systemie zbiórki objazdowej i w systemie PSZOK-u selektywnie zbierane odpady komunalne będą
zbierane w różny sposób.
1) Selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony
g) bioodpady
- będą odbierane w ilości limitowanej
2) Selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak:
a) szkło,
b) papier i tektura,
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
d) odpady ulegające biodegradacji,
- będą odbierane w ilości nieograniczonej.
§ 3. Dostarcza się pojemniki / worki do odpadów i utrzymuje pojemniki w należytym stanie sanitarnym
i technicznym. Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych określone są
odrębnymi przepisami.
§ 4. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
co najmniej:
1) raz na 2 tygodnie, dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji
2) raz na miesiąc, dla:
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a) szkła,
b) papieru i tektury,
c) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
d) mieszanych odpadów
wielomateriałowe).

opakowań

(opakowania

z metali,

tworzyw

sztucznych,

opakowania

e) bioodpadów (kwiecień – listopad)
2. Odbiór odpadów budowlanych i remontowych obywa się w ciągu max. 7 dni roboczych od momentu
zapełnienia pojemnika lub dnia zakończenia prac remontowo – budowlanych.
3. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez, imprez plenerowych, zgromadzeń odbywać się będzie
niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 5. 1. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest przedsiębiorca posiadający
odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Chełmińskiego, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Zabrania się samodzielnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych.
3. Zapis §5 ust. 2 nie dotyczy odpadów selektywnie zebranych oddawanych do PSZOK-u.
§ 6. 1. Określa się limity odpadów jakie można przyjąć w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie PSZOK w miejscowości Osnowo.
2. Limity przyjęcia odpadów komunalnych dotyczą ilości oddawanych łącznie odpadów komunalnych do
PSZOK-u oraz zbiórek objazdowych w ciągu roku, przedstawia Załącznik Nr 1
§ 7. 1. Dozwolone ilości odpadów jakie można będzie nieodpłatnie oddać w ramach zbiórek objazdowych
określone będą limitami ilości ich przyjęcia wg §6.
2. Terminy zbiórek będą dobrane optymalnie w roku kalendarzowym
harmonogramem przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego.

i określone

odrębnym

3. Zakłada się spójny system informacyjno - ewidencyjny dla PSZOK-u, dla systemu zbiórek objazdowych
oraz dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w celu prawidłowego ewidencjonowania
odbieranych odpadów i stosowania dozwolonych limitów bezpłatnego przyjmowania poszczególnych frakcji
odpadów komunalnych.
§ 8. 1. PSZOK świadczyć będzie usługi w wyznaczonym dniu i godzinach określonych przez Związek
Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do siedziby związku w godzinach pracy Biura Związku,
osobiście, telefonicznie, pisemnie lub mailowo przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
odbierającego odpady przedsiębiorstwo lub prowadzącego PSZOK .
2. Zgłoszenia należy dokonywać w możliwie krótkim czasie od zdarzenia , o którym mowa w ust.1
3. Zgłaszający winien podać wszelkie informacje które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację
zdarzenia, miejsca, czasu popełnienia , jak również osób biorących w zdarzeniu udział.
§ 10. Odpady komunalne z terenu gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego, będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz
zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
§ 12. Traci moc uchwała III/16/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 lutego 2015 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. poz. 467, zm. poz.1860, 4709)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–4–

Poz. 485

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy
Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego
Krzysztof Wypij
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/69/2018
Zgromadzenia Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 stycznia 2018 r

Kod Odpadu

Rodzaj Odpadu

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 07
15 01 09
20 01 02

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z tekstyliów
Szkło

Dozwolona ilość na
nieruchomość na rok
NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA

Bioodpady

32 szt. worków

Tworzywa sztuczne
Metale
Odzież
Tekstylia
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów
Zmieszane odpady poremontowe
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
Rozpuszczalniki
Kwasy
Alkalia
Odczynniki fotograficzne
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy)
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
Oleje i tłuszcze jadalne
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

NIEOGRANICZONA
NIEOGRANICZONA

20 02 01
20 01 39
20 01 40
20 01 10
20 01 11
16 01 03

17 01 01
17 01 07
17 01 02
17 09 04
17 01 03

20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30

200 kg
4 szt.

500 kg

10 l

5l
10 szt.
2 szt.
10 l

5l

5l
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Kod Odpadu

Rodzaj Odpadu

20 01 31
20 01 32

20 02 02

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
Środki ochrony roślin inne niż wymienione
w 20 01 19
Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 01 33

20 01 34
20 01 35

20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 80
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Dozwolona ilość na
nieruchomość na rok
1 kg

1 szt. akumulator „duży” np.
samochodowy
3 kg inne akumulatory i baterie
2 szt. elektroodpadów „dużych”
(np. pralka, kuchenka,
telewizor)
5 szt. elektroodpadów „małych”
(np. suszarka, monitor,
mikrofalówka)
50 kg
300 kg
1l
50 kg
3 szt. „duże” (np. szafa, łóżko)
7 szt. „małe” (np. krzesło,
szafka nocna)

