
UCHWAŁA NR XIX/136/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się następujący 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. 

§ 2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 
uwzględniającej następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą 
nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l; 

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na 
lokal; 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, handlowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, placów 
budów, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic, aptek, obiektów użyteczności publicznej 
z wyłączeniem wymienionych w pkt 2-3 10 l na każdego pracownika; 

5) dla miejsc pochówku 2 l na każde miejsce, a w dniach 1 i 2 listopada dodatkowo przy każdym wejściu na 
cmentarz pojemnik 1100 l. 

§ 3. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez 
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami: 

1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie 
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

2. Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l. 

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

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

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, tektura, szkło, bioodpady, przeterminowane 
leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież – w każdej ilości; 

§ 5. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – dla budynków wielorodzinnych, 

2) raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych. 

2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
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3. Odpady zbierane w sposób selektywny odbierane będą: 

1) bioodpady, w tym odpady zielone: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września – raz na cztery tygodnie, 

b) w okresie od 1 października do 31 marca – raz na osiem tygodni; 

2) papier i tektura – raz na cztery tygodnie; 

3) szkło – raz na cztery tygodnie; 

4) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – raz na cztery tygodnie. 

4. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny, w tym: 

1) zielone i ogrodowe, 

2) papier i tekturę, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metale, 

5) szkło, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) wielkogabarytowe, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyte opony, 

10) przeterminowane lekarstwa, 

11) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, 

12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Sławomir Henryk Bogucki
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