UCHWAŁA NR XXV/229/21
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 24 marca 2021 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 właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, poz. 2361) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Sicienko będzie świadczyć usługi:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w każdej ilości z częstotliwością:
- nie rzadziej, niż co 14 dni z terenu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali włącznie;
- nie rzadziej, niż co 7 dni z terenu zabudowy wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali;
b) zebranych selektywnie odpadów następującej frakcji:
- papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury - w każdej ilości z częstotliwością nie rzadziej, niż
jeden raz w miesiącu;
- metali, opakowań z metali, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych - w każdej ilości z częstotliwością nie rzadziej, niż jeden raz
w miesiącu;
- opakowań ze szkła - w każdej ilości z częstotliwością nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu;
c) zebranych selektywnie odpadów zielonych i biodegradowalnych w każdej ilości nie rzadziej, niż dwa razy
w miesiącu, a w okresie od 01 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu. Z obszarów zabudowy
budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali - nie rzadziej, niż co 7 dni.
2) przyjmowania od właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
w godzinach jego pracy, zebranych w sposób selektywny:
a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych
oraz opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów
zielonych z wyłączeniem ściętych drzew, odpadów biodegradowalnych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii, w tym akumulatorowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży, popiołu powstałego w kotłowni lub piecu domowym
w budynkach mieszkalnych, odpadów niekwalifikujących 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 igły i strzykawki oraz odpadów
niebezpiecznych - w każdej ilości;
b) zużytych opon powstających w gospodarstwach domowych, a pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości 8 szt./rok;
c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - w ilości nie przekraczającej 1m3/rok z gospodarstwa domowego.
3) odbierania od właścicieli nieruchomości z terenów nieruchomości mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas okresowych zbiórek
odbywających się nie rzadziej, niż trzy razy w roku;
4) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki do odpadów zebranych selektywnie wymienionych w § 1
pkt. 1 lit. b);
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5) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych
wymienionych w § 1 pkt. 1 lit. c).

w worki

do

odpadów

zielonych

i biodegradowalnych

§ 2. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK, zlokalizowany jest na
terenie oczyszczalni ścieków w Wojnowie (dz. nr ewid. 48/4).
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów zgodnie
z zapisami w regulaminie pracy PSZOK, dostępnym na stronie internetowej Gminy Sicienko.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady komunalne
określone w § 1 pkt. 2, zebrane w sposób selektywny.
4. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób
wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.
§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
pracownika PSZOK powinny być zgłaszane pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia,
zgodnie z treścią druku zgłoszenia stanowiącego załącznik Nr 1.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 można dokonać:
a) osobiście w Urzędzie Gminy w Sicienku przy ul. Mroteckiej 9, 86-014 Sicienko;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gmina@sicienko.pl.
3. Zgłoszenia rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wniesienia.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/262/17 Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 sierpnia 2017 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom.
z dnia 05 września 2017 r. poz. 3345).
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Arkadiusz
Kazimierz Szczepaniak
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Załącznik do uchwały Nr XXV/229/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 24 marca 2021 r.
Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
pracownika PSZOK
Imię i nazwisko
telefon
e-mail
adres
Opis problemu
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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 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy określa 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, a w szczególności ilość odpadów komunalnych,
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W związku ze zmianą przepisów prawa konieczna jest zmiana w/w uchwały dostosowująca jej zapisy
do nowego stanu prawnego. Ustala się wskazany w uchwale szczegółowy zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawowymi
wymaganiami w/w ustawy. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Postanowieniem zn. NHK.074.6.2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
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