UCHWAŁA NR XXIII/184/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 17 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Mrocza i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.1)) po zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza i zagospodarowanie tych odpadów
(uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu
3 października 2019 r. poz. 5215), wprowadza się następujące zmiany:
1. W §

5 ust. 1 uchyla się pkt. 10.

2. Zmienia się wykaz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Mrocza, przyjmowanych przez PSZOK lub odbieranych bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości, z podziałem na rodzaje i przyjmowane ilości poszczególnych odpadów, stanowiący załącznik
do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku:
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Mrocza.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 150, 284 oraz 875.
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/184/2020
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 17 lipca 2020 r.
Wykaz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Mrocza, przyjmowanych przez PSZOK lub odbieranych bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości, z podziałem na rodzaje i przyjmowane ilości poszczególnych odpadów.
Tabela 1. Limity i rodzaje odpadów komunalnych odbieranych w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, odbieranych
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub dostarczonych przez nich do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK).
KOD
ODPADU

RODZAJ ODPADU

MAKSYMALNA ILOŚĆ NA
NIERUCHOMOŚĆ /LOKAL
MIESZKALNY, ZAKŁAD,
INSTYTUCJĘ/ 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

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe

BEZ OGRANICZEŃ

15 01 07

Opakowania ze szkła

BEZ OGRANICZEŃ

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

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

BEZ OGRANICZEŃ

20 01 14*

Kwasy

BEZ OGRANICZEŃ
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20 01 15*

Alkalia

BEZ OGRANICZEŃ

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

BEZ OGRANICZEŃ

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne
BEZ OGRANICZEŃ

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

BEZ OGRANICZEŃ

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27

BEZ OGRANICZEŃ

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

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 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

BEZ OGRANICZEŃ

BEZ OGRANICZEŃ

BEZ OGRANICZEŃ

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 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki5)

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 niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
(popioły paleniskowe)

BEZ OGRANICZEŃ

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji, bioodpady

BEZ OGRANICZEŃ

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

BEZ OGRANICZEŃ

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

BEZ OGRANICZEŃ

20 03 02

Odpady z targowisk

BEZ OGRANICZEŃ

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
(popioły paleniskowe)
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Uzasadnienie
Rada gminy zgodnie z art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach określa, 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 właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne ze względu na planowaną na terenie Gminy Mrocza
zmianę w obecnie obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającą na
ograniczeniu odbieranych lub przyjmowanych odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek
i remontów, a także gruzu ceglanego (zmiana polega na ograniczeniu powyższych odpadów z bez
ograniczeń do 1000,00 kg), odpadów innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (zmiana polega na ograniczeniu powyższych odpadów
z 1500,00 kg. do 1000,00 kg). Zmiana dotyczy odbieranych zużytych opon (ograniczenia ilościowe – 4 szt.,
zamieniono na wagowe 60 kg.) oraz bioodpadów, które to planuje się zgodnie z zapisami ww. ustawy
odbierać z terenu nieruchomości (art. 3 ust. 2c). Do tej pory ww. odpad był również przyjmowany
w PSZOK w Ostrowie, jednak ze względu na sposób dostarczania przedmiotowego odpadu podjęto decyzję,
że odpad ten będzie odbierany od właściciela nieruchomości tylko i wyłącznie bezpośrednio z terenu
nieruchomości, a odpad ten zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Mrocza musi być
gromadzony w workach (dostarczonych przez Gminę), pojemnikach lub kontenerach (które zapewni sobie
właściciel nieruchomości). Worki, pojemniki jak i kontenery muszą spełniać wymogi określone w § 5 oraz
6 zmienianej uchwały. Planowane zmiany dotyczą również odpadów wielkogabarytowych (zmiana
z ograniczeń ilościowych na wagowe – 200,00 kg.). Zmiana dotycząca bioodpadów, szczegółowo opisana
powyżej, to właśnie uchylenie pkt. 10 w § 5 ust.1. Pozostałe zmiany zostały również opisane powyżej, a w
uchwale zawarte w załączniku.
1.Ustawa w art. 6r pkt 3a dopuszcza ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub
przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.Ustawa w art. 3 ust 2c, gmina może nie zapewnić przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w całości zapewni odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania.
Ustawa zawiera również zapis w art. 6r pkt 3c, dotyczący konieczności opiniowania projektu
przedmiotowej uchwały przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Mroczy niniejszej uchwały
w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy
Jarosław Odrobiński

Id: 2ED19B5A-C718-4AB8-A8F3-A341A061DAE4. Podpisany

Strona 1

