
UCHWAŁA NR LIV/351/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łysomice 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 , 1549 oraz 1768), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w zakresie częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. 
poz. 3263) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, 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” 

b) dopisuje się pkt 4 w brzmieniu „4) bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym odpady stanowiące 
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych – w ilości nie przekraczającej jednorazowo 
pięciu worków koloru brązowego o pojemności maksymalnej 120 l”. 

2) w § 3  

a) ust. 1 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie : „c) bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od 
1 grudnia do ostatniego dnia  lutego odbierane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a w pozostałym 
okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem”. 

b) ust. 1 pkt 2) lit.a) otrzymuje brzmienie: „a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie” 

c) ust. 1 pkt 2) lit.c) otrzymuje brzmienie : „c) bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od 
1 grudnia do ostatniego dnia  lutego odbierane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a w pozostałym 
okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika  
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer LIV/351/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Gminy Łysomice 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  LIV/351/2022” została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 13.12.2022 15:21:54 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Krzysztof Borowiec     BRAK 
2. Marcin Chojna       
3. Denis Dembek       
4. Kazimierz Kamiński       
5. Czesław Karasiewicz       
6. Tomasz Kęder       
7. Robert Kożuchowski       
8. Artur Lubomski       
9. Paulina Opałka-Wiśniewska       

10. Krystian Polak       
11. Piotr Pyrek       
12. Roman Wojda       
13. Tomasz Sielczak       
14. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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