UCHWAŁA NR XVIII/168/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 listopada 2012 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 właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012 r., poz. 391) 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.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w ilości uwzględniającej tygodniowe wielkości wytwarzania
odpadów, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia
i zużyte opony, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – w ilości nieprzekraczającej 1m3 /rok
z gospodarstwa domowego.
§ 3. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości świadczone będą następujące usługi:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z częstotliwością co 4 tygodnie;
2) odbiór ze zbiorczych punktów ogólnodostępnych, następujących odpadów zebranych selektywnie:
a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – w okresie od 1 czerwca do 30 września
z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w okresie od 1 października do 31 maja z częstotliwością co 2 tygodnie,
b) szkło - z częstotliwością co 2 tygodnie,
c) papier i tektura - z częstotliwością co 2 tygodnie;
3) odbiór: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytych opon powstających w gospodarstwach domowych odbywać się będzie w wyznaczonych przez Gminę
Łabiszyn terminach i miejscach zbiórki, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku;
4) odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łabiszynie, odpadów zebranych
selektywnie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn.
§ 4. 1. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w § 3 pkt 4 właściciel nieruchomości samodzielnie
dostarcza odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łabiszynie.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. Dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich
rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę lub znaki informacyjne.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
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Uzasadnienie
W celu wywiązania się z nowych obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Łabiszynie powinna przyjąć
uchwałę 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
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności ilość odpadów
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Łabiszyn w ramach opłaty za
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także
sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zakres świadczonych usług przez Gminę Łabiszyn został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na
organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego
i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Łabiszyn.
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