
UCHWAŁA NR XVIII/422/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XI/195/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. 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 właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. 
poz. 2670) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, Miasto Bydgoszcz 
świadczyć będzie usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki, z wyjątkiem prasokontenerów, lub 
worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku odpadów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie 
usługę wyposażenia w pojemnik o pojemności 240 l na samodzielny lokal mieszkalny, z wyjątkiem 
nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska - Gulczyńska
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Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji

Przedmiotem uchwały jest zmiana przepisów dotyczących usług wyposażenia nieruchomości
w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, świadczonych przez Miasto w zamian za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), rada gminy określi szczegółowy sposób i zakres 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,
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na tej podstawie Rada
Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XI/195/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 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 właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą Nr XV/323/19 z dnia 25 września
2019 r.

3. Konsultacje wymagane przepisami (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczaną przez właścicieli
nieruchomości, Miasto świadczy usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych. Na skutek przeprowadzonej analizy finansowej stwierdzono, iż nie jest zasadne wyposażanie
nieruchomości w pojemnik typu prasokontener. Wobec powyższego postanowiono o odstąpieniu od
świadczenia tego rodzaju usługi. Ponadto, z uwagi na ustawowy wymóg zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady
w przydomowym kompostowniku, odstąpiono od wyposażania ich nieruchomości w pojemniki do ich
gromadzenia.

5. Ocena skutków finansowych regulacji

Ze względu na art. 6r 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwała
nie rodzi skutków finansowych.
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