UCHWAŁA NR IV/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
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)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/503/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi wprowadza się następujące zmiany:
1) W §3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Gmina Nakło nad Notecią świadczy dodatkowe usługi określone w § 5 w zakresie odbierania
odpadów komunalnych po ich dostarczeniu przez właściciela nieruchomości do PSZOK-u w Rozwarzynie,
w ilościach przekraczających ustalone limity odpadów komunalnych odbieranych w ramach uiszczanej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;
2) W §4 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściciel nieruchomości na podstawie poprawnie złożonego
zgłoszenia otrzyma:

do Gminy Nakło nad Notecią

1) dla odpadów określonych w § 5 w tabeli w części A - worki wraz z obowiązkowym kodem kreskowym
2) dla odpadów określonych w § 5 w tabeli w części C – worek BIG-BAG, który zostanie dostarczony
przez podmiot świadczący usługi odbioru odpadów.”;
3) W §4 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściciel nieruchomości przekazując powyższe odpady komunalne do odbioru bezpośrednio z terenu
nieruchomości jest zobowiązany do trwałego ich oznakowania poprzez naklejanie na worku na odpady
zielone kodu kreskowego, o którym mowa w ust. 2.”;
4) W §4 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odbiór odpadów odbywać się będzie:
1) w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych - dla odpadów określonych
w § 5 w tabeli w części A,
2) w terminie, nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie, od dnia otrzymania, o którym mowa w ust. 2, - dla
odpadów określonych w § 5 w tabeli w części C.”;
5) §5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Rodzaj i sposób świadczenia oraz wysokość cen za usługi dodatkowe:
Kod
odpadu

Rodzaj Odpadu

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji
z terenów zielonych

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji
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Rodzaj i sposób świadczenia usługi
A
Odbiór bezpośrednio z terenu
nieruchomości/lokalu mieszkalnego
B
Odbiór w PSZOK

Wysokość opłaty
10,44 zł za 1 worek
o poj. 120 l
208,76 za 1 Mg
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z terenów zielonych
C
17 01 01
17 01 02
17 01 03

17 01 07

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

Odbiór bezpośrednio z terenu
nieruchomości/lokalu mieszkalnego

158,04 za 1 m3

D
17 01 01
17 01 02
17 01 03

17 01 07

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

Odbiór w PSZOK

83,76 zł za 1 Mg

”.
§ 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. poz.1629
Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500
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Uzasadnienie
Rada gminy na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach może określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
Zmieniana uchwała określa dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wykraczające
poza zakres usług obowiązkowych w ramach uiszczanej opłaty oraz wysokość opłat za świadczenie tych usług
właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wprowadzenie usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w ilości
wykraczającej normę określoną w odrębnej uchwale pozwoli zoptymalizować pod względem finansowym
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w sposobie i zakresie świadczenia usług dodatkowych odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Zmiany mają na celu poprawienie
funkcjonowania i efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczą one przede
wszystkim odbioru odpadów gruzu budowlanego. Zaproponowane zmiany spowodują poprawę jakości
odpadów, szczególnie budowlanych, co ograniczy problemy z ich zagospodarowaniem. Wdrożenie zmian
wpłynie na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów.
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