Uchwała Nr XXXII.250.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 30 listopada 2021 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. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b i ust. 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz.888 ze zm.1)) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r., poz. 1372 ze zm.2)), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczaną
przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą;
2) sposób oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany dalej
PSZOK).
§ 2. Na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Baruchowo zbierane są następujące frakcje
odpadów:
1) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła zbiera się w worek zielony z napisem „Szkło”;
2) metali i tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z metali , tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych zbiera się w worek żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) papieru w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury zbiera
się w worek niebieski z napisem „Papier”;
4) ulegające biodegradacji w tym bioodpady:
a) zbiera się w worek brązowy z napisem „Bio”,
b) kompostuje w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnym jednorodzinnymi, w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;
5) pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, gromadzone są w pojemnikach;
6) popiół w workach;
7) przeterminowane leki;
8) przeterminowane chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) zużyte opony;
14) tekstyliów i odzieży;
15) niebezpiecznych;
1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
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16) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Odpady te zbiera się w miejscu ich powstawania do
pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci i przekłucie.
§ 3. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą określone niżej ilości odpadów komunalnych:
1) z nieruchomości odbierane będą w każdej ilości odpady komunalne gromadzone w workach wskazane w §
2 pkt l, 2, 3 i 4;
2) z nieruchomości odbierane będą w każdej ilości odpady komunalne gromadzone w pojemnikach
wskazane w § 2 pkt 5;
3) z nieruchomości w każdej ilości będzie odbierany popiół, o którym mowa w § 2 pkt 6 w okresie
od
1 października do 30 kwietnia od mieszkańców zgłaszających taka potrzebę lub na bieżąco
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wyznaczonych dniach i godzinach jego
otwarcia;
4) w PSZOK w każdej ilości odbierane będą odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 1,2, 3,7, 8, 9, 10, 14,
15, 16 dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości;
5) w PSZOK odbierane będą odpady o których mowa w § 2 pkt 11 w ilości do 200 kg na nieruchomość
w roku kalendarzowym, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości;
6) w PSZOK odbierane będą odpady o których mowa w § 2 pkt 12 w ilości do 200 kg ( w tym maksymalnie
50 kg styropianu) na nieruchomość w roku kalendarzowym, dostarczone we własnym zakresie przez
właściciela nieruchomości;
7) w PSZOK odbierane będą odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 13, w następującej ilości:
a) 4 szt. opon pochodzących od rowerów i motocykli;
b) 4 szt. opon pochodzących od samochodów osobowych; przypadające na nieruchomość w roku
kalendarzowym, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości;
8) dostarczone będą worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4.
§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzone będzie
z następującą częstotliwością:
1) odpady, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 3 odbierane są raz w miesiące;
2) odpady, o których mowa w § 2 pkt 4 odbierane są:
a) z terenu miejscowości Baruchowo i Świątkowice raz na dwa tygodnie, przez cały rok;
b) z terenu pozostałych miejscowości w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, a w
okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu;
3) odpady, o których mowa w § 2 pkt 5 odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa
tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu;
4) odpad, o których mowa w § 2 pkt 6 odbierany będzie raz w miesiącu w okresie od 1 października do
30 kwietnia od mieszkańców zgłaszających taka potrzebę lub na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w wyznaczonych dniach i godzinach jego otwarcia;
5) odpady, o których mowa w § 2 pkt 11 odbierane będą raz w roku, w terminie wskazanym przez Urząd
Gminy Baruchowo, bądź odbierane są w miarę potrzeb w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
6) odpady, o których mowa w § 2 pkt od 7 do 10 i pkt od 12 do 16 odbierane są w miarę potrzeb w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 5. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe prowadzone
będzie z następującą częstotliwością:
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1) odpady, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 odbierane są:
a) w miesiącach: styczeń, luty, marzec – 1 raz w miesiącu,
b) w miesiącach: od 1 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie,
c) w miesiącach: październik, listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu;
2) odpady, o których mowa w § 2 pkt 7 do 16 odbierane są w miarę potrzeb w PSZOK.
§ 6. PSZOK, zlokalizowany w miejscowości Baruchowo, świadczyć będzie usługi w dniach i godzinach
jego funkcjonowania. Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK dostępna będzie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Baruchowo, na stronie internetowej oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
§ 7. 1.Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Baruchowo pisemnie lub telefonicznie
(pod numerem 54 2485 611, w godzinach pracy urzędu) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
PSZOK.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adres do
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
3. Reklamacja wniesiona pisemnie powinna być podpisana przez wnoszącego.
4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości
ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w terminie 30 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej
dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia
sprawy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIII.92.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 roku 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.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2021r., poz.888 ze zm.1)) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, podejmuję uchwałę 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.
W celu wywiązania się z ww. obowiązków podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648.
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