UCHWAŁA NR XIV/84/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) i art. 6r ust. 3 i ust. 3a-3d
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 Radziejowie 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierane i zagospodarowane
będą odpady komunalne w każdej ilości, z zastrzeżeniem § 4 pkt 12 i 13:
1) niesegregowane (zmieszane);
2) zbierane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady.
2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wyposaży się nieruchomość w cztery worki o pojemności 120 litrów, przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów.
3. Przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży będą zbierane w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów, w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie następował z częstotliwością:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie;
2) z budynków wielolokalowych - raz na tydzień.
2. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów, w okresie od
1 listopada do 31 marca będzie następował z częstotliwością :
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na cztery tygodnie;
2) z budynków wielolokalowych - raz na dwa tygodnie.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj. papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych z budynków, o których mowa
w ust. 1 i 2 będzie następował z częstotliwością raz na cztery tygodnie.
§ 4. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piotrkowie Kujawskim, w dniach
i godzinach jego pracy, można przekazywać niżej wymienione odpady komunalne zbierane na nieruchomości
w sposób selektywny:
1) papier;
2) metale;

Id: EE389BC4-4087-48C5-A417-B428E54F997A. Podpisany

Strona 1

3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) odpady niebezpieczne;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony, w ilości czterech sztuk rocznie z nieruchomości;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości 1 tony z nieruchomości rocznie;
14) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Piotrkowie Kujawskim świadczy usługi jeden
dzień w tygodniu, tj. w sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00.
3. Właściciele nieruchomości dostarczają do punktu, o którym mowa w ust. 2, odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny własnym transportem.
§ 5. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, należy zgłaszać w terminie 2 dni od daty wadliwie wykonanej lub niewykonanej usługi
w następujący sposób:
1) telefonicznie pod numerem telefonu : 54 2654 180;
2) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : piotrkowkujawski@samorzady.pl
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 2460).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim
Arkadiusz
Krzysztof Włodarski
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