
UCHWAŁA NR XXII/234/2020 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 30 marca 2020 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, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6 r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się: 
1) 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) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

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

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w każdej ilości; 
2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, igły, 
strzykawki i inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwach domowych, odzież i tekstylia zebrane w sposób selektywny – w każdej 
ilości; 

3) zużyte opony – do 4 sztuk na rok; 
4) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny – do 1 m3 na rok. 

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

1) z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie; 
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b) papier – raz na cztery tygodnie; 
c) szkło – raz na cztery tygodnie; 
d) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 

cztery tygodnie; 
e) bioodpady – raz na dwa tygodnie. 

2) z obszarów zabudowanych budynkami wielolokalowym: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy na tydzień; 
b) papier – raz na tydzień; 
c) szkło – raz na dwa tygodnie; 
d) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 

tydzień; 
e) bioodpady – raz na tydzień. 

2. Ustala się częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości wskazując, że: 

1) przeterminowane leki i chemikalia – w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, przeterminowane leki również w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich 
pracy; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy; 

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

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy oraz cztery razy do roku z terenów 
nieruchomości; 

5) zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania – w godzinach jego pracy; 
6) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów -  w godzinach jego pracy lub do pojemnika na odpady; 
7) igły, strzykawki i inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwach domowych – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – 
w godzinach jego pracy; 

8) odzież i tekstylia – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach 
jego pracy lub do pojemnika na odzież używaną. 

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi 
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800 oraz w soboty od godziny 900 do 1300. 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów sprzedaży, 
właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne określone 
w § 3 ust. 2 zebrane w sposób selektywny. 

3. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone 
w § 3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
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§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty 
zdarzenia. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem: 
1) poczty lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta przy alei Ratuszowej 36, 

88 -100 Inowrocław, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa przy 
alei Henryka Sienkiewicza 1, 88-100 Inowrocław lub w Referacie Gospodarki Odpadami 
przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław; 

2) poczty elektronicznej pod adresem: srodowisko@inowroclaw.pl          

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  
27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016r., poz. 2253). 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 1 września 2020 roku.  
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Inowrocławia 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/234/2020 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 30 marca 2020 r. 

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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), rada 
gminy określa 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

Uchwała zakłada: 

- zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz zwiększenie częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów 
segregowanych tj.: papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych 
z obszarów zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

- dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w zależności 
od rodzaju odpadów oraz rodzaju zabudowy; 

- dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą określono dodatkowe rodzaje odpadów 
zbieranych selektywnie przekazywanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów w zamian 
za uiszczoną opłatę. 

W uchwale, o której mowa dopuszcza się ograniczenie następujących ilości odpadów 
tj. zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne przyjmowane przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w dniu 24 marca 2020 roku. 

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem 
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

   
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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