
UCHWAŁA NR XIV/138/2020 
RADY GMINY OSIĘCINY 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbiernia odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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) i art. 6r ust. 3 i ust. 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579 i z 2020 r. poz.150 i poz. 284), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie 

Rada Gminy Osięciny uchwala, co następuje: 

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

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

2) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, 
przeterminowane leki i chemikalia, odpady nieklasyfikujące 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, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady tekstyliów i odzieży - w każdej ilości; 

3) popiół - w każdej ilości; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny, w ilości maksymalnej 0,5 Mg od 
nieruchomości zamieszkałej rocznie; 

5) zużyte opony, z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości 4 sztuk 
od nieruchomości zamieszkałej rocznie; 

6) odpady wielkogabarytowe – do 200 kg od nieruchomości zamieszkałej rocznie. 

§ 2. 1.  Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz odpadów selektywnie zebranych z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi poza miejscowością 
Osięciny: 

1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - nie rzadziej niż  raz na dwa tygodnie 

2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc 

3) bioodpady - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż  
raz na dwa tygodnie 

4) popiół - nie rzadziej niż co dwa miesiące - w okresie od 1 listopada do 31 maja 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
selektywnie zebranych z obszarów zabudowy budynkami wielorodzinnymi poza miejscowością Osięciny: 

1) zmieszane odpady komunalne –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - nie rzadziej niż  raz na tydzień 

2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc 

3) bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 
nie rzadziej niż  raz na tydzień 

4) popiół- nie rzadziej niż co dwa miesiące - w okresie od 1 listopada do 31 maja 3. 
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3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
selektywnie zebranych z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinne w miejscowości 
Osięciny: 

1) zmieszane odpady komunalne – - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - nie rzadziej niż  raz na tydzień 

2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc 

3) bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 
nie rzadziej niż  raz na tydzień 

4) popiół - nie rzadziej niż co dwa miesiące - w okresie od 1 listopada do 31 maja 3. 

4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady nieklasyfikujące 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady tekstyliów 
i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, popiół - w godzinach 
pracy punktu 

§ 3. 1.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osięciny przy ulicy   Stacja 
PKP czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 2 ust. 4. 

§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Gminy Osięciny przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych: 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę należy zgłaszać: 

a) pisemnie do Urzędu Gminy w Osięcinach przy ulicy Wojska Polskiego 14; 

b) telefonicznie pod numerem telefonu (54) 2650030; 

c) drogą elektroniczną na adres mailowy: ug@osieciny.pl   

2. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Osięciny NR XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada 2017 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, w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2017 r. 
poz. 4927). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny. 
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§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ryszard Błaszczyk 
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UZASADNIENIE

Zmiany zapisów uchwały Rady Gminy Osięciny NR XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada
2017 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,
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
podyktowane zostały nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) z dnia
19 lipca 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej.

Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami
komunalnymi. Przepisy znowelizowanej ustawy weszły w życie z dniem 6 września 2019 r.,
z wyjątkiem przepisów przejściowych, dla których określono odrębne terminy wejścia w życie.

Poniżej przedstawiono szczegółowe zmiany wprowadzone w stosunku do dotychczas
obowiązującej uchwały:

1. Zaktualizowano wykaz odpadów zbieranych selektywnie w punktach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – dopisano takie odpady jak: 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 i
odpadów tekstyliów i odzieży.
Obecnie odpady w postaci strzykawek, igieł lub podobne wytworzone podczas iniekcji
domowych i odpady tekstyliów i odzieży nie przyjmowane są w PSZOK.

2. Wprowadzono ograniczenia przyjmowania odpadów na PSZOK, takich jak: odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon i odpadów wielkogabarytowych.

3. Zmieniono częstotliwość odbioru odpadów selektywnych, bioodpadów i odpadów
nieselektywnych.

4. Zostały naniesione zmiany dotyczące zgłoszeń niewłaściwego świadczenia usług.
Uchwała szczegółowo określa usługi, które są świadczone przez Gminę Osięciny

w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie
z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie.

Mając na względzie wprowadzony zakres zmian zasadne jest podjęcie uchwały
w proponowanym brzmieniu.
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