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UCHWAŁA NR XXVII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 5871, z 2020 r.,
poz. 747) § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzone
będzie z częstotliwością:
a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na obszarach wiejskich – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na obszarach wiejskich – nie rzadziej niż 1 raz na
2 tygodnie,
c) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na obszarze miasta – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
d) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na obszarze miasta – w okresie od kwietnia do października
z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz na tydzień a w okresie od listopada do marca 1 raz na 2 tygodnie,
e) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na obszarze miasta (spółdzielnia mieszkaniowa) –
nie rzadziej niż 2 razy na tydzień, a bioodpady nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust 3 rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Natomiast, w związku z art. 6r ust. 3b dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości
odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż
raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich
oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne może być rzadsza, wprowadza się zmianę w zakresie częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z obszarów
wiejskich.
Przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Gospodarki
Komunalnej oraz Porządku Publicznego, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz
Komisję Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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