UCHWAŁA NR XLVII/622/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela 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 2018 r., poz.994 t.j) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. t.j. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650) po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) sposób oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – bez limitu;
2) papier i tektura – bez limitu;
3) metale – bez limitu;
4) tworzywa sztuczne – bez limitu;
5) opakowania wielomateriałowe – bez limitu;
6) szkło – bez limitu;
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w ilości 120 l
z pojemnika plus 600 l z worków jednorazowo;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – bez limitu.
2. W ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, oprócz odpadów wykazanych w ust. 1,
odbierane będą od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) przeterminowane leki – bez limitu;
2) chemikalia – bez limitu;
3) zużyte baterie i akumulatory – bez limitu;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez limitu;
5) zużyte opony – bez limitu;
6) tekstylia – bez limitu;
7) odpady zielone - bez limitu;
8) budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3 na rok, na jedno gospodarstwo domowe.
§ 3. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 zbierane i odbierane będą z pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porzą
dku na terenie gminy Lubicz.
2. Dopuszcza się możliwość zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 w workach
odpowiednio oznakowanych.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1:
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1) dla zabudowy jednorodzinnej zwartej na terenie miejscowości: Grębocin, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz
Górny, Nowa Wieś i Złotoria:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz w tygodniu,
b) papier i tektura – raz w miesiącu,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,
c) szkło – raz w miesiącu,
d) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z wyłączeniem nieruchomości
wyposażonych w kompostownik, w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada – raz w tygodniu,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;
2) dla zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej na terenie miejscowości: Brzeźno,
Grabowiec,Gronowo, Gronówko,Jedwabno, Kopanino, Młyniec Pierwszy,
Młyniec Drugi,
Mierzynek, Rogowo i Rogówko:

Brzezinko,
Józefowo,

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
b) papier i tektura – raz w miesiącu,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,
c) szkło - raz w miesiącu,
d) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z wyłączeniem nieruchomości
wyposażonych w kompostownik, w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada – raz na dwa tygodnie,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;
3) dla zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 8 będzie następował
w terminach określonych § 4 w pkt. 1 i 2, odpowiednio dla poszczególnych miejscowości, odbiór odpadów
określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 - 6 będzie następował raz w tygodniu.
§ 5. 1. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 będzie następować w dni robocze
między godziną 6:00 a 18:00.
2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
za dzień odbioru odpadów komunalnych uważa się najbliższy, następny dzień powszedni.
§ 6. 1. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 8 i ust. 2,
mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych wyznaczonego przez gminę Lubicz.
2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonującego w gminie Lubicz,
udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Lubicz oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku
Urzędu Gminy.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny:
a) w miesiącach od 1 marca do 31 października, od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10:00 do 18:00,
b) w miesiącach od 1 listopada do 28 lutego, od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 16:00,
c) w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
§ 7. Właściele nieruchomości mogą zgłaszać zastrzeżenia do pracy przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne oraz do pracy Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych osobiście, telefonicznie lub
drogą elektroniczną do kierownika Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia. Telefony, adresy poczty elektronicznej oraz adres siedziby dostępne są
na stronie internetowej Gminy Lubicz oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
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§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIV/279/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną
przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2859, z 2017 r. poz. 2909).
§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie 14 dni po publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1289 t.j. ze zm.) nakłada na gminę obowiązki związane z zapewnieniem prawidłowej gospodarki
odpadami. Jednym z nich jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów nakłada na obywateli obowiązek zbierania
odpadów z podziałem na następujące frakcje: papier i tektura; metale i tworzywa sztuczne; szkło; odpady
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady ulegające biodegradacji
będą odbierane z nieruchomości nie wyposażonych w kompostownik od 15 kwietnia do 15 listopada: dla
zabudowy jednorodzinnej zwartej jeden raz w tygodniu, dla zabudowy jednorodzinnej rozproszonej raz na
dwa tygodnie. Pozostałe frakcje jeden raz w miesiącu.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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