
UCHWAŁA NR XLVI/285/22 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6 r  ust. 3 i ust. 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, 
poz. 1561) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie 

RADA GMINY 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Topólka i zagospodarowanie tych odpadów, 
w zamian na uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian na uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane będą z nieruchomości odpady komunalne gromadzone w pojemnikach lub 
workach w każdej ilości: 

1) kolor niebieski- papier, 

2) kolor żółty- metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) kolor zielony- szkło, 

4) kolor brązowy- odpady ulegające biodegradacji, 

5) odpady zmieszane (powstałe po procesie segregacji), 

6) popiół. 

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) pozostałości z segregacji odpadów (odpady zmieszane) - dwa razy w miesiącu, a w przypadku budynków 
wielolokalowych, w okresie od kwietnia do października, których obowiązki właściciela lokalu obciążają 
wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową, co najmniej raz w tygodniu, 

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - dwa razy w miesiącu, a w przypadku budynków 
wielolokalowych, w okresie od kwietnia do października, których obowiązki właściciela lokalu obciążają 
wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową, co najmniej raz w tygodniu, 

3) odpady zebrane w sposób selektywny - raz w miesiącu, 

4) popiół – od 1 października do 30 kwietnia  raz w miesiącu; w pozostałych miesiącach - raz na dwa 
miesiące, 

5) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach  na w/w 
odpady lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

6) przeterminowane leki oraz chemikalia należy wrzucać do  oznakowanych pojemników  na w/w odpady lub 
przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

7) zużyte opony, w ilości nie większej niż 4 sztuki rocznie i nie stanowiące odpadów komunalnych 
z działalności rolniczej należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 
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8) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczyć do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów, 

9) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 
Odpady wymienione w pkt 9 i 10 będą odbierane również z nieruchomości 2 razy w roku wg wcześniej 
ustalonego harmonogramu, 

11) odpady niekwalifikujące 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 należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

12) odpady tekstyliów i odzieży, należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

13) odpady niebezpieczne należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

14) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujący się w miejscowości Wandynowo czynny 
jest w każdą środę w godzinach 9ºº- 13ºº. 

§ 4. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych. Odbiór odpadów 
z terenów niezamieszkałych (działki rekreacyjno-wypoczynkowe) będzie następował poprzez pojemniki 
zbiorcze w następujących terminach: 

1) w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień – co najmniej raz w tygodniu, 

2) w miesiącach maj i wrzesień - co najmniej raz na dwa tygodnie, 

3) w  pozostałych miesiącach - co najmniej raz na miesiąc. 

§ 5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mieszkańcy mogą w terminie 3 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia zgłaszać swoje uwagi osobiście w Urzędzie Gminy w pok. nr 1, pod nr tel. 542869011, pocztą 
tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: ag@topolka.pl 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XX/157/20 Rady Gminy Topólka z dnia 13 listopada 2020r. 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. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka 

 
 

Stanisław Borkowski 
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UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą zapisu w art. 6 r ust. 3 i ust. 3a-3d Ustawy z dnia 13 września 
1996r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach zasadne jest podjęcie uchwały 
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. 
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