
UCHWAŁA NR XIII/105/15
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia 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. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.1), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Świeciu,  uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Nowe 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 odpady komunalne:

1) odpady mokre (odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów suchych, niezawierające odpadów 
niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlano – remontowych) oraz odpady niesegregowane (zmieszane) 
- w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające 
biodegradacji, zielone, popioły z palenisk - w każdej ilości;

3) przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady 
wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 
w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w ilości 
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

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

1) z terenów zabudowy budynkami wielolokalowymi - odbiór mokrych odpadów komunalnych, odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) oraz biodegradowalnych odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niż raz 
w tygodniu;

2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - odbiór mokrych 
odpadów komunalnych, odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz biodegradowalnych odbywa się 
z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie;

3) odbiór odpadów suchych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale) oraz 
szkła - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) odbiór popiołów z palenisk - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zbieranymi w gospodarstwach 
domowych odpadami komunalnymi:

1) odpady z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być przekazywane przez mieszkańców w każdej 
ilości bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) przeterminowane leki można:

a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach,

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ilości określonej w 
załączniku do niniejszej uchwały;
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3) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zużyte opony, pochodzące z pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały, należy 
przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych można:

a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności 
publicznej,

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ilości określonej w 
załączniku do niniejszej uchwały;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych, w ilości określonej w 
załączniku do niniejszej uchwały, można przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być przekazywane przez mieszkańców, w ilości określonej w 
załączniku do niniejszej uchwały, bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych pochodzące z prowadzenia 
drobnych prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub 
wykonania robót, w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały, można dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 5. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Nowe, Gmina utworzyła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(zwany dalej PSZOK).

2. PSZOK jest zlokalizowany w Twardej Górze (w wyodrębnionym miejscu z terenu Gminnego Składowiska 
Odpadów Twarda Góra).

3. Informacje o terminach i godzinach funkcjonowania PSZOK, są udostępnione na stronie internetowej Gminy 
Nowe (www.gminanowe.pl) w zakładce gospodarka odpadami.

4. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości 
przyjmowane w PSZOK zostały szczegółowo określone w załączniku do niniejszej uchwały.

5. Odpady do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie.

6. W przypadku dostarczenia odpadów, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, w formie 
zmieszanej, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK.

7. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach 
przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

8. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach 
niezgodnie z ich przeznaczeniem, obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów.

9. W ramach prowadzenia PSZOK, przedsiębiorca wykonujący usługę, dokona dwa razy do roku zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie wystawek w 
wyznaczonych punktach na terenie gminy.

§ 6. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorcę prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości przesyła informację 
o tym w formie pisemnej  do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe lub elektronicznej, na adres e-
mail odpady@gminanowe.pl. Informacja ta może być również przekazana ustnie lub telefonicznie. Zgłoszenie 
obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, rodzaju odpadów 
komunalnych, opis zdarzenia.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/200/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie  
ustalenia 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 2013 r. poz. 757).

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Id: 5D32B995-F847-4883-B48B-77A0F740980E. Podpisany Strona 2



§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Marek Słomiński

1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1593, z 2015 r., poz. 87, poz 122, poz. 1045, poz. 
1269, poz. 1688, poz. 1793.
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Wykaz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Nowe, przyjmowanych przez PSZOK lub odbieranych 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z podziałem na rodzaje i przyjmowane ilości 

poszczególnych odpadów. 

 

Tabela nr 1. Limity i rodzaje odpadów komunalnych odbieranych w zamian za uiszczaną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości zamieszkałych, odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych lub dostarczonych przez nich do PSZOK. 

KOD 

ODPADU 
RODZAJ ODPADU 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

NA GOSPODARSTWO 

DOMOWE NA ROK 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury BEZ OGRANICZEŃ 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych BEZ OGRANICZEŃ 

15 01 04 Opakowania z metali BEZ OGRANICZEŃ 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe BEZ OGRANICZEŃ 

15 01 07 Opakowania ze szkła BEZ OGRANICZEŃ 

16 01 03 Zużyte opony 4 szt. 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

1500 kg 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

20 01 01 Papier i tektura BEZ OGRANICZEŃ 

20 01 02 Szkło BEZ OGRANICZEŃ 

20 01 10 Odzież BEZ OGRANICZEŃ 

20 01 11 Tekstylia BEZ OGRANICZEŃ 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

10 l 20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

Załącznik do Uchwały Nr XIII/105/15

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21 grudnia 2015 r.
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20 01 23* Urządzenia zawierające freony 4 szt. 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 
10 l 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 
5 l 

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
5 l 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
1 kg 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,  16 06 

02 lub 16 06 06 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

1 szt. akumulator „duży” 

np. samochodowy,  

3 kg akumulatory 

małogabarytowe i baterie  
20 01 34 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

2 szt. elektroodpadów 

„dużych” np. pralka, 

telewizor, kuchenka,  

5 szt. elektroodpadów 

„małych” np. suszarka, 

odkurzacz, mikrofalówka, 

komputer 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 

35 

20 01 39 Tworzywa sztuczne BEZ OGRANICZEŃ 

20 01 40 Metale BEZ OGRANICZEŃ 

20 01 99 
Inne odpady zbierane w sposób selektywny- np. 

popioły 
BEZ OGRANICZEŃ 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 500 kg 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 500 kg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

3 szt. „duże” np. szafa, 

łóżko, komoda,  

6 szt. „małych” np. 

krzesło, szafka nocna, 

stolik, taboret 
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Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia
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.

Zgodnie z art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska jest zobowiązana określić w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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 ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym, ustala się wskazany w uchwale szczegółowy zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ww.
ustawowymi wymaganiami.
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