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UCHWAŁA NR XVIII/110/2020
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i sposobie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 6r ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
a) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną
przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą,
b) sposób oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) selektywnie zebrane: szkło; papier i tektura; tworzywa sztuczne; metale; odpady opakowaniowe
wielomateriałowe; bioodpady; przeterminowane leki i chemikalia; odpady nieklasyfikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (świetlówki, baterie, urządzenia zawierające freon),
odpady budowlane i rozbiórkowe - w każdej ilości;
3) zużyte opony, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości nie większej niż
4 sztuki z gospodarstwa domowego na rok;
4) popiół – w każdej ilości.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych
bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych:
1) bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż
raz na miesiąc, lub gromadzić w kompostowniach;
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2) selektywnie zebrane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło –
nie mniej niż jeden raz w miesiącu;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego
roku będzie odbywał się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; a w okresie od 1 listopada do 31 marca
nie rzadziej niż raz na miesiąc;
4) popiół – nie mniej niż jeden raz w miesiącu;
5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) baterie i akumulatory:
a) punktach ich sprzedaży – w dniach i godzinach ich pracy,
b) zużyte baterie w punktach selektywnego zbierania odpadów ustawionych w budynkach użyteczności
publicznej - w dniach i w godzinach ich pracy,
c) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów - w dniach i godzinach pracy;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punktach ich sprzedaży – w dniach i w godzinach ich pracy,
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;
3) przeterminowane leki i chemikalia - w aptekach - w dniach i w godzinach ich pracy;
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki - w aptekach i ośrodku zdrowia - w dniach i w godzinach ich pracy;
5) tekstylia i odzież – w punkcie PCK bez ograniczeń;
6) odpady niebezpieczne (inne niż wymienione w § 2 pkt 2) – w godzinach pracy przedsiębiorstwa
posiadającego zezwolenie na odbiór.
§ 4. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Świekatowie przy ul.
Tucholskiej 24 przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo, na których zamieszkują
mieszkańcy, odpady selektywnie zebrane takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, szkło, opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (świetlówki, baterie,
urządzenia zawierające freon), odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Gminy Świekatowo będzie
czynny w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca (jeśli sobota będzie dniem ustawowo wolnym od pracy to
najbliższy dzień roboczy następujący po sobocie) w godzinach 9:00 – 15:00 w czasie nie krótszym niż
6 godzin w okresie letnim (kwiecień –październik) oraz 4 godziny w okresie zimowym (listopad – marzec).
3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących
z nieruchomości niezamieszkałych i z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel
nieruchomości zamieszkałej zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 5. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów określa Regulaminu, który
stanowi załącznik do Uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 września 2020 r. (Dz.
Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 4582).
§ 6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Gmina Świekatowo przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady
komunalne i worki do selektywnej zbiórki oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
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§ 7. Odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Urząd Gminy Świekatowo z podmiotem odbierającym odpady
komunalne
§ 8. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów, właściciel
nieruchomości może przesłać informację o tym pisemnie, elektronicznie na adres odpady@swiekatowo.pl lub
osobiście w Urzędzie Gminy w pok. nr 8 lub pod nr tel. 459 354 264. Zgłoszenie takie obejmuje wskazanie
adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości
wielolokalowych także numer lokalu, a także opis niewłaściwego świadczenia usług.
§ 9. Traci moc uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Świekatowo dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r.
poz. 197).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewelina Ledzińska

