
UCHWAŁA NR XVI/94/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

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 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 2a, 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Grudziądzu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych:

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

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady 
biodegradowalne, 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 powstałej z prowadzenia 
drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania 
robót.

2. Ustala się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

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

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

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co 2 tygodnie

b) odpady ulegające biodegradacji:

- w okresie od 1 maja do 31 października – co 2 tygodnie

- w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – co 4 tygodnie

c) szkło - co 8 tygodni

d) tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe  - co 4 tygodnie
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2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej dziesięciu lokali:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień

b) odpady ulegające biodegradacji:

- w okresie od 1 maja do 31 października – co tydzień

- w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – co 2 tygodnie

c) szkło - co 8 tygodni

d) tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe  - co 4 tygodnie.

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

1) przeterminowane leki – w aptekach i w Gminnym Ośrodku Zdrowia w godzinach ich pracy;

2) baterie i akumulatory przenośne – w budynkach użyteczności publicznej i w punktach ich sprzedaży – w 
godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, chemikalia oraz opony jeżeli nie zostały oddane do 
punktów ich sprzedaży – do czasu utworzenia stacjonarnego punku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w mobilnym punkcie selektywnej zbiórki, co najmniej dwa razy w roku;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – do czasu utworzenia 
stacjonarnego punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w mobilnym punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów, co najmniej dwa razy w roku.

§ 4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów lub 
do punktów ich sprzedaży odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 2 zebrane w sposób selektywny.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają niezwłocznie w Urzędzie Gminy w Rogóźnie stwierdzone 
przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) osobiście lub telefoniczne w  Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy

2) drogą elektroniczną na adres e-mail info@rogozno.ug.gov.pl 

3) pisemnie lub faksem (adres i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej 
urzędu www.rogozno.ug.gov.pl).

2. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,  
imię i nazwisko osoby je wnoszącej, datę wystąpienia zgłoszenia, opis nieprawidłowości oraz w miarę 
możliwości dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcie).

3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, w 
szczególności w przypadku braku odbioru odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, należy 
zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od zaistniałej 
sytuacji.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann
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