UCHWAŁA NR XX/130/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia 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. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020,
Dz. U. z 2020 r.
poz. 150, 284 i 875), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się 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 właścicieli nieruchomości i 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 odpady komunalne:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, odpady
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, przeterminowane leki, baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
medycznych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, chemikalia, tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych pochodzące z prowadzenia
drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub
wykonania robót - w ilości nie przekraczającej 250 kg na gospodarstwo domowe na rok;
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych
z terenów nieruchomości zamieszkałych:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) odpady komunalne (zmieszane) odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) odpady komunalne segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
metale, opakowania szklane) odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu;
c) bioodpady odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; zgodnie z przyjętym na dany rok
harmonogramem;
2) z budynków wielolokalowych:
a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są:

᠆ w okresie od listopada do marca - są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
᠆ w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, zgodnie z przyjętym na dany
rok harmonogramem;
b) odpady komunalne segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
metale, opakowania szklane) odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z przyjętym na dany
rok harmonogramem;
c) bioodpady odbierane są:

᠆ w okresie od listopada do marca - są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
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᠆ w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, zgodnie z przyjętym na dany
rok harmonogramem;
3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe:
a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są w okresie od maja do września, zgodnie
z przyjętym na dany rok harmonogramem;
b) odpady komunalne segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
metale, opakowania szklane) odbierane są od maja do września
w nie rzadziej niż raz
w miesiącu; zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem;
c) bioodpady odbierane są od maja do września nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; zgodnie z przyjętym
na dany rok harmonogramem, a pozostałym okresie w przypadku zgłoszenia właściciela nieruchomości;
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zbieranymi w gospodarstwach
domowych odpadami komunalnymi:
1) odpady z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpady
komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być przekazywane przez mieszkańców
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) przeterminowane leki można:
a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach,
b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zużyte opony, pochodzące z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
4) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych można:
a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności
publicznej,
b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych pochodzące z prowadzenia
drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub
wykonania robót, w ilości nie przekraczającej 250 kg na gospodarstwo domowe na rok, można dostarczyć
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny.
§ 5. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. Utrzymanie
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
§ 6. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściciele nieruchomości, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielnia mieszkaniowa
zgłaszają:
1) telefoniczne pod nr telefonu: 56 678 32 22;
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2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@lysomice.pl ;
3) osobiście w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice w terminie
świadczonej lub niewykonanej usługi.

3 dni od daty

3. W uwagach należy podać jakiej usługi dotyczy zgłoszenie, opis zdarzenia, adres nieruchomości, dane
kontaktowe osoby zgłaszającej (imię nazwisko właściciela nieruchomości lub zarządu wspólnoty, adres, nr
telefonu, w przypadku osoby prawnej nazwę i dane osoby reprezentującej).
§ 7. Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na
stronie internetowej Gminy lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, terminy i godziny
przyjmowania odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia 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
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.
§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Kożuchowski

Id: 7DD7F8A8-85AF-4ADE-9F37-290ADF874887. Podpisany

Strona 3

Kadencja 2018-2023
XX Sesja Rady Gminy Łysomice
23 czerwca 2020 r., godz. 12.00
(sesja w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)
PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
w dniu 23 czerwca 2020 r.
W sprawie : „ustalenia 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 – projekt uchwały Nr XX/130/2020”
TYP GŁOSOWANIA

Jawne
imienne

DATA GŁOSOWANIA

23.06.2020 r.

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

11

LICZBA OBECNYCH

11

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

4

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NAZWISKO I IMIĘ
Błaszkiewicz Marian
Borowiec Krzysztof
Chojna Marcin
Dembek Denis
Kamiński Kazimierz
Karasiewicz Czesław
Kęder Tomasz
Kożuchowski Robert
Lubomski Artur
Opałka – Wiśniewska Paulina
Polak Krystian
Pyrek Piotr
Wojda Roman
Zielińska Emilia
Zmarzły Anna

GŁOS
Nieobecny
Za
Za
Za
Nieobecny
Za
Nieobecny
Za
Nieobecny
Za
Za
Za
Za
Za
Za

