
 
 

UCHWAŁA NR XX/157/20 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

z dnia 15 maja 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 2020 r. poz. 713), w związku z 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 ze zm.1)) i po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawski, Rada Gminy Aleksandrów 
Kujawski uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; 

2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metalu, opakowania 
wielomateriałowe; 

3) szkło oraz opakowania ze szkła; 

4) bioodpady; 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popiół); 

6) 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; 

7) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) tekstylia i odzież; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony. 

§ 2. Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) odpady segregowane: szkło, papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 
należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania tych odpadów, ustawionych na 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284. 
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terenie nieruchomości, a w terminach odbioru pojemniki lub worki udostępniać przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 
zbierania tych odpadów, ustawionych na terenie nieruchomości, a w ustalonych terminach odbioru 
pojemniki lub worki udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub: 

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

b) zagospodarowywać we własnym zakresie poprzez wykorzystywanie w przydomowym kompostowniku; 

3) odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałość z segregacji, w tym popiół) należy zbierać w pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania tych odpadów ustawionych na terenie nieruchomości, a w ustalonych 
terminach odbioru pojemniki udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

4) 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 igieł i strzykawek należy bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

5) przeterminowane leki należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach; 

b) bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) chemikalia oraz zużyte opony należy bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

7) zużyte baterie i akumulatory należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności 
publicznej (np. szkołach); 

b) bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

c) przekazywać do punktu ich sprzedaży; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać: 

a) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów; 

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 

9) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać: 

a) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe: 

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

b) inne niż wymienione w literze a), na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego 
odpady; 

11) tekstylia i odzież należy przekazywać: 

a) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

b) do pojemników na odzież używaną. 

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) świadczyć usługi 
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00. 

2. Transport odpadów komunalnych do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym 
zakresie. 

§ 4. Od właściciela nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne: 
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1) W systemie u źródła (bezpośrednio z posesji): 

a) szkło, 

b) papier i tektura, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

d) bioodpady, 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2) W systemie zbiórki objazdowej: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

3) W systemie PSZOK: 

a) szkło, 

b) papier i tektura, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

d) bioodpady, 

e) tekstylia i odzież, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyte opony, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

i) przeterminowane leki i chemikalia, 

j) 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, 

k) zużyte baterie i akumulatory, 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałość z segregacji) oraz odpady ulegające biodegradacji: 

a) z budynków wielolokalowych - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień 
oraz w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2) Papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe – w przypadku 
zbieranych i odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w 
przypadku odpadów zbieranych i odbieranych poprzez PSZOK według potrzeb właściciela nieruchomości 
w ustalonych godzinach pracy tego punktu. 

§ 6. 1. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie. 

2. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą minimum 2 razy w roku. Terminy zbiórek 
będą dobrane optymalnie w roku kalendarzowym i określone odrębnym harmonogramem przez Gminę 
Aleksandrów Kujawski. 

§ 7. Odpady komunalne wymienione w §4 ust. 3 są bezpośrednio przekazywane, według potrzeb 
właściciela nieruchomości w ustalonych dniach i godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
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§ 8. Worki na odpady właściciel nieruchomości otrzyma nieodpłatnie, w ramach uiszczanej opłaty za 
gospodarowanie odpadami na zasadzie ile właściciel nieruchomości wystawił danego koloru worków 
z odpadami w dniu wywozu tyle otrzyma danego koloru worków pustych. 

§ 9. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 
korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiące odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych, bioodpady nie będą odbierane. 

§ 10. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez masowych odbywać się będzie bezpośrednio po 
zakończeniu imprezy, w ciągu max. 12 godzin po jej zakończeniu. 

§ 11. 1. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie od 
momentu wystąpienia zdarzenia: 

1) telefonicznie do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim; 

3) osobiście w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim; 

4) listownie na adres Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej: 

1) adres nieruchomości, której dotyczy; 

2) opis niewłaściwego wykonania usługi, który obejmuje datę wystąpienia zdarzenia oraz opis i informacje 
mające wpływ na sprawę, np. zdjęcie rejestrujące zdarzenie. 

§ 12. Odpady komunalne z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, będą zagospodarowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski. 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXVI/304/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 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 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 
z 2017 r., poz. 5331). 

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie dniem 1 września 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Aleksandrów Kujawski 

 
 

Waldemar Bartczak 
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