UCHWAŁA NR IV/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad
Notecią
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.1)), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.2)), po uzyskaniu opinii powiatowego inspektora
sanitarnego uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/501/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zmienionej uchwałą nr
LII/1036/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W §6 ust.1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
"7. odpadów budowlanych i remontowych odbywa się w ciągu max. 3 dni roboczych od zgłoszenia przez
właściciela nieruchomości zapełnienia worka BIG-BAG lub zakończenia prac remontowo – budowlanych."
2) W §7 ust. 6 pkt 1) tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
"- w limitowanej ilości, określonej w odrębnej uchwale 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."
3) W §7 ust. 6 pkt 2) tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
„- w limitowanej ilości, określonej w odrębnej uchwale 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.”;
4) W §7 ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3. dopuszcza się, aby odpady zielone były zbierane i zagospodarowywane w przydomowych
kompostowniach.”;
5) W §7 ust. 7 wykreśla się pkt 4).
6) W §7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Odpady w postaci chemikaliów z nieruchomości zamieszkałych należy przekazywać do PSZOK.”;
7) W §7 ust. 9 wykreśla się pkt 4).
8) W §7 ust. 12 pkt 1a) otrzymuje brzmienie:
„a) w limitowanej ilości, określonej w odrębnej uchwale 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.”;
9) W §7 ust. 12 pkt 2a) otrzymuje brzmienie:
„2) dopuszcza się odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez przedsiębiorcę odbierającego tego
typu odpady na pisemne zgłoszenie/zlecenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
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a) z wykorzystaniem worków typu BIG-BAG do 1 m3 na rok, bezpośrednio z nieruchomości
zamieszkałej/lokalu mieszkalnego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zgłoszenie odbioru powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie od otrzymania worka BIG-BAG”;
10) W §7 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Odpady w postaci zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych należy przekazywać do PSZOK,
w limitowanej ilości, określonej w odrębnej uchwale 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."
§ 2. Pozostałe przepisy uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Paweł Wiśniewski

1) zm.
2) zm.

Dz.U. z 2018 r. poz.1629
Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500
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Uzasadnienie
Podstawowym i wyjściowym aktem prawnym jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, który jest aktem prawa miejscowego, a jego przestrzeganie jest obowiązkiem każdego mieszkańca.
Regulamin określa prawidłowości, które mają na celu kontrolowanie gospodarki odpadami na terenie gminy,
a co za tym idzie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pod względem higienicznym i znacząco
wpływają na poprawę estetyki środowiska i jakości życia mieszkańców.
Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mają na
celu wprowadzenie weryfikacji funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczą
one przede wszystkim zasad zgłaszania potrzeby dostarczenia i odbioru odpadów gruzu budowlanego w
workach typu BIG-BAG odbioru odpadów gruzu budowlanego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ograniczenia rodzajów odpadów odbieranych w ramach zbiórek objazdowych. Zaproponowane
zmiany spowodują na poprawę jakości odpadów, szczególnie budowlanych, co ograniczy problemy z ich
zagospodarowaniem. Wdrożenie zmian wpłynie na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów.
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