
UCHWAŁA NR X/92/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 5 grudnia 2019 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) w związku z art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje 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. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) odpady  niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości;

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, tektura, szkło, popiół, przeterminowane 
leki, odpady niekwalifikujące 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 igieł i strzykawek, chemikalia w tym opakowania po farbach, olejach 
samochodowych etc., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia 
i odzież, zebrane w sposób selektywny –  w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców, 
pochodzące z drobnych remontów nieruchomości zamieszkałych, bioodpady, meble  i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyte opony zebrane w sposób selektywny w ilościach nieprzekraczających norm 
rocznych szczegółowo wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
miasta Chełmży, zwanym dalej Regulaminem.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina miasta Chełmży przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień,

b) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie,

c) papier i tektura – co dwa tygodnie,

d) szkło – co cztery tygodnie,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co tydzień,

f) popiół – co tydzień w okresie 15 października do 15 kwietnia;

2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 razy w tygodniu,

b) bioodpady, w tym odpady zielone – co tydzień,
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c) papier i tektura – co tydzień,

d) szkło – co dwa tygodnie,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co tydzień,

f) popiół – co tydzień w okresie od 15 października do 15 kwietnia;

3) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień,

b) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie,

c) papier i tektura – co dwa tygodnie,

d) szkło – co sześć tygodni,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie,

f) popiół – co tydzień w okresie od 15 października do 15 kwietnia.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w punktach ich sprzedaży oraz 
w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej;

3) zużyte akumulatory – w punkcie  selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

5) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 
w godzinach jego pracy;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców, 
pochodzące z drobnych remontów nieruchomości zamieszkałych –  w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy;

7) chemikalia w tym opakowania po farbach, olejach samochodowych etc. – w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

8) odpady niekwalifikujące 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 igieł i strzykawek - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 
w godzinach jego pracy;

9) zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – 
w godzinach ich pracy;

10) tekstylia i odzież  –   w punkcie    selektywnego    zbierania    odpadów     komunalnych - w godzinach 
jego pracy;

11) odpady zielone  –  w punkcie    selektywnego    zbierania    odpadów     komunalnych –  w godzinach jego 
pracy.

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi:

1) w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku, od  wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00;
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2) w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 
18.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

2. Właściciele nieruchomości, dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do 
punktu ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3 ust.2 zebrane w sposób selektywny, w sposób oraz 
w ilościach określonych w Regulaminie.

3. Właściciele nieruchomości mogą również samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych pozostałe odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust.1, 
z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów (z wyłączeniem 
zielonych) oraz w ilościach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.

§ 5. 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 selektywnego zbierania 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 należy zgłaszać:

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 56 639 23 52;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gkmum@post.pl  ;

3) osobiście w Urzędzie Miasta Chełmży, Mały Ratusz, pokój Nr 18;

4) listownie na adres: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża,
w terminie do 7 dni od daty świadczonej lub niewykonanej usługi.

3. W uwagach należy podać jakiej usługi dotyczy zgłoszenie, adres nieruchomości, dane kontaktowe osoby 
zgłaszającej (imię, nazwisko, nr telefonu).

§ 6. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. 
poz. 3367).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie

do uchwały Nr X/92/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 2010), rada gminy określi, w drodze uchwały, szczegółowy sposób
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

Przed uchwaleniem przedmiotowej uchwały należy zasięgnąć opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

W rzeczonej uchwale zróżnicowano również częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzaju, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż
raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.

Szczegółowo określono również tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Chełmży należy uznać
za uzasadnione.

Id: 8F1A180D-98C8-4A50-A2C1-4792D856C915. Podpisany Strona 1




