DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara

Poz. 1558

Data: 2016-05-04 12:26:55

UCHWAŁA NR XVI/119/2016
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim, po zasięgnięciu opinii
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę będą odbierane powstałe na nieruchomościach odpady komunalne
gromadzone według frakcji, w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Janowiec Wielkopolski, następująco:
1) z obszarów miasta o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości do 60 l/mieszkańca oraz odpady ulegające
biodegradacji w ilości do 60 l/mieszkańca - co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) papier - co najmniej raz na kwartał,
c) szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;
2) z obszarów wiejskich o zabudowie jednorodzinnej i budynków wielorodzinnych do siedmiu lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości do 60 l/mieszkańca oraz odpady ulegające
biodegradacji w ilości do 60 l/mieszkańca - co najmniej raz na miesiąc, a w okresie od 1 listopada
do 31 marca każdego roku zmieszane odpady komunalne - co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) papier - co najmniej raz na pół roku,
c) szkło metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;
3) z obszarów miejskich i wiejskich z budynków wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości do 60 l/mieszkańca i odpady ulegające
biodegradacji w ilości do 60 l/mieszkańca – co najmniej raz na tydzień,
b) papier – co najmniej raz na dwa miesiące,
c) szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na dwa tygodnie;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–2–

Poz. 1558

4) z terenu
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za jeden domek letniskowy lub jedną inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w okresie od
1 maja do 30 września:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości do 120 l oraz odpady ulegające biodegradacji
w ilości do 120 l- co najmniej raz na miesiąc;
b) papier – co najmniej dwa razy w wyznaczonym okresie;
c) szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;
5) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości określonej w rozdziale 2 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski i odpady ulegające
biodegradacji – co najmniej raz na miesiąc, a w okresie od 1 listopada do 31 marca zmieszane odpady
komunalne – co najmniej raz na dwa tygodnie ,według potrzeb właściciela danej nieruchomości,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji w placówkach o
całodobowym przebywaniu osób ( Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej) – co najmniej raz na dwa
tygodnie,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu cmentarzy – co najmniej raz na miesiąc – a w
okresie okołoświątecznym według potrzeb,
d) papier – co najmniej raz na kwartał,
e) szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc.
2. W ramach opłaty będą odbierane w każdej ilości powstałe na nieruchomościach odpady komunalne (
poza odpadami zmieszanymi i odpadami ulegającymi biodegradacji) gromadzone selektywnie według frakcji,
w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.
3. Dodatkowy odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku, ponad ilość określoną w ust. 1, będzie świadczony za dodatkową opłatą, po zgłoszeniu do Urzędu
Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
4. Odbiór z nieruchomości zgromadzonych odpadów komunalnych według poszczególnych frakcji,
odbywać się będzie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
5. W ramach opłaty, właściciel nieruchomości z częstotliwością według własnych potrzeb, może we
własnym zakresie dostarczyć selektywnie zbierane odpady komunalne, w następujący sposób:
1) przeterminowane leki – do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy Janowiec Wielkopolski
lub do punktu selektywnego zbierania odpadów - w godzinach ich pracy;
2) chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, papier, szkło, metal,
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - do punktu selektywnego zbierania odpadów - w
godzinach jego pracy;
3) zużyte baterie – do pojemników w punkcie selektywnego zbierania odpadów i w miejscach użyteczności
publicznej oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
4) zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania
odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót w ilości nie przekraczającej
0,4 m3/rok z gospodarstwa domowego - do punktu selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego
pracy;
§ 3. 1. Dla obszaru Gminy Janowiec Wielkopolski wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Janowcu Wielkopolskim przy ulicy Strzeleckiej 25.
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2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów
selektywnie zbieranych według frakcji określonych w § 2 ust.5 pkt 1-5, w dniach:
- wtorki :

od godz.

9:00

- czwartki: od godz. 10:00

do godz. 15:00,
do godz. 18:00,

- w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca: od godz. 9:00 do godz. 15:00.
3. Właściciel nieruchomości oddający odpady w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika
obsługi;
2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim
stwierdzone przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) osobiście – pokój nr 1 lub2; lub telefonicznie nr 52 30 23 034 wew. 38;
2) drogą elektroniczną – e-mail: inwestycje@um-janowiecwlkp.pl;
2) pisemnie lub faksem.
2. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
datę wystąpienia zdarzenia, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości, dowody potwierdzające
zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcie).
3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,
w
szczególności w przypadku braku odbioru odpadów z nieruchomości zgodnie harmonogramem, należy
zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od zaistniałej
sytuacji.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30
grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 139).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Ryszard Majchrzak

