Podpisany przez:
ALEKSANDER BUDNER; Gmina Kruszwica
dnia 19 października 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXV/440/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia 15 października 2021 r.
zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021r. poz. 888 i 1648) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6948,
oraz z 2020r. poz. 2916) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla odpadów komunalnych określonych w pkt 7-16 dostarczanie przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a znajduje się domek letniskowy do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odrębnie
każdy rodzaj odpadów.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom pojemniki lub kontenery do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających zbieranie
wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami o pojemności:
1) pojemniki – od 110 l do 1100 l;
2) kontenery – od 4000 l do 7000 l.
2. Właściciel nieruchomości objęty systemem odbioru odpadów komunalnych udostępnia wszystkie
pojemniki i kontenery będące na wyposażeniu nieruchomości przedsiębiorcy odbierającego odpady w celu
umieszczenia na nich transponderów do elektronicznej ich identyfikacji.”;;
3) w § 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kruszwicy
oraz miejscowości Grodztwo:”;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich
i wiejskich: 1) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajduje się
domek letniskowy w okresie od stycznia do końca lutego i od 1 listopada do 31 grudnia:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 30 dni,
b) selektywnie zebranych:
- papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz na 60 dni,
- bioodpady – raz na 30 dni;
2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajduje się domek
letniskowy w okresie od 1 marca do 31 października:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz na 14 dni,
- bioodpady – raz na 14 dni.”;
5) w § 16:
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a) w ust. 1 pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajduje się domek letniskowy:”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 1 pkt 1 zobowiązani są naklejania etykiet
z kodami kreskowymi na workach, do których zbierane są poszczególne rodzaje odpadów
segregowanych.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy
Aleksander Budner
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UZASADNIENIE
Na podstawie analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2020 i
2021 rok, zachodzi konieczność zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem obowiązków nałożonych na
właścicieli nieruchomości w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Z powyższej
analizy wynika, że począwszy od 2019 roku na terenie Gminy Kruszwica wymagany ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy nie zostaje
osiągnięty. Taki stan skutkuje nałożeniem na Gminę kar pieniężnych, a tym samym wpływa na wzrost
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i wzrost opłat za to gospodarowanie.
Wprowadzenie do regulaminu obowiązku udostepnienia pojemników przez właścicieli nieruchomości
objętych systemem odbioru odpadów komunalnych, w celu umieszczenia na nich transponderów do
elektronicznej identyfikacji oraz naklejania etykiet z kodami kreskowymi na worki do zbierania odpadów
segregowanych, umożliwi ciągłą i nieprzerwaną weryfikację wypełniania ustawowych obowiązków przez
właścicieli nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów. Spowoduje to wzrost ilości odbieranych
odpadów segregowanych, co będzie miało bezpośredni wpływ na osiągnięcie wymaganych poziomów, a
tym samym na zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
Dodatkowo nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 11 sierpnia 2021
roku wprowadza zmianę określenia nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, co powoduje
konieczność wprowadzenia tych zmian do regulaminu.
W związku ze zmianą granic w gminie Kruszwica przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta
części obszaru obrębu ewidencyjnego Łagiewniki w przedmiotowej zmianie uchwały należało wprowadzić
zmianę zapisu do wyliczenia w § 13 regulaminu.
Wobec tego zachodzi konieczność podjęcia uchwały zmieniającej regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kruszwica.
Dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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