
UCHWAŁA 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

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), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, Rada 
Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) opłacie – rozumie się przez to opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 
1454 i poz. 1629);

2) sektorach – rozumie się przez to sektory, o których mowa w uchwale Nr XXII/414/12 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Bydgoszczy na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
z 2012 r. poz. 669);

3) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629);

4) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. 
poz. 51 i poz. 352);

5) samodzielnym lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie 
budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami 
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pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, poz. 1496 i poz. 1506).

§ 3. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy, Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – z częstotliwością co 14 dni,

b) w przypadku budynku mieszkalnego innego niż jednorodzinny – z częstotliwością co 7 dni;

2) odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury – z częstotliwością co 28 dni,

b) tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań 
wielomateriałowych – z częstotliwością co 28 dni;

c) szkła oraz opakowań ze szkła – z częstotliwością co 28 dni;

d) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w przypadku 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

- w miesiącach styczniu, lutym i grudniu – z częstotliwością co 28 dni,

- w pozostałe miesiące – z częstotliwością co 14 dni;

e) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w przypadku 
budynku mieszkalnego innego niż jednorodzinny – z częstotliwością co 7 dni,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych, zdeponowanych 
w worku o pojemności 1 m3, udostępnionym przez przedsiębiorcę odpowiadającego za odbieranie 
odpadów komunalnych w danym sektorze – z częstotliwością raz w roku kalendarzowym na 
samodzielny lokal mieszkalny,

g) odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych:

- w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – z częstotliwością raz na kwartał,

- w przypadku budynku mieszkalnego innego niż jednorodzinny – z częstotliwością 2 razy w miesiącu;

h) przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, zgromadzonych 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Bydgoszczy – 
z częstotliwością nie rzadziej niż co 2 miesiące, z możliwością jednego dodatkowego zgłoszenia odbioru 
pomiędzy wywozami;

3) odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy, zwanym 
dalej PSZOK, odpadów zebranych selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Bydgoszczy.

§ 4. 1. W celu odbioru odpadów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2  lit. a – e, właściciel nieruchomości lub 
części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa zgłoszenie odpadów komunalnych do odbioru 
do przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze.

2. W przypadku zmiany danych zwartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nowe 
zgłoszenie, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą nastąpienia zmiany.

§ 5. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników 
bądź gromadzenia odpadów w workach do zbierania odpadów komunalnych, o pojemności określonej 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy, istnieje możliwość wskazania 
w zgłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, większej częstotliwości odbioru odpadów, niż określona 
w § 3 pkt 1 i 2 lit. a – e. Częstotliwość odbioru tych odpadów nie ma wpływu na wysokość opłaty.
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§ 6. W przypadku konieczności odbioru odpadów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 lit. a – e, 
wykraczającego poza częstotliwość określoną w zgłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, właściciel 
nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa zgłoszenie odpadów 
komunalnych do dodatkowego odbioru, do przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów 
komunalnych w danym sektorze, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą dodatkowego odbioru odpadów 
komunalnych.

§ 7. 1. W celu odbioru odpadów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. f, właściciel nieruchomości lub części 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa zgłoszenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
do odbioru, do przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze, 
najpóźniej w terminie 7 dni przed datą odbioru tych odpadów.

2. Worki na odpady budowlane i rozbiórkowe, wraz z objaśnieniem na temat zasad korzystania z tych 
worków, udostępniane są właścicielowi nieruchomości przez przedsiębiorcę odpowiadającego za odbieranie 
odpadów komunalnych w danym sektorze.

§ 8. 1. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w § 3 pkt 3, mieszkaniec na koszt własny dostarcza 
odpady do PSZOK.

2. Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Miasta 
Bydgoszczy, dostarczane przez mieszkańców Bydgoszczy.

3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK z jednego samodzielnego 
lokalu mieszkalnego mieszkaniec może dostarczyć w ciągu roku:

a) 1,5 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

b) 8 sztuk zużytych opon.

4. Odpady w PSZOK przyjmowane są codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem dni 
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 90).

5. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób 
wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

§ 9. 1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, innej niż wymienione w ust. 2 – 3, Miasto 
Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – z częstotliwością nie rzadziej niż co 
14 dni;

2) odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

b) tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań 
wielomateriałowych – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

c) szkła oraz opakowań ze szkła – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni;

d) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – z częstotliwością 
nie rzadziej niż co 14 dni.

2. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której prowadzony jest rodzinny 
ogród działkowy, nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, Miasto 
Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

- w okresie od 1 kwietnia do 15 października – w częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,

- w okresie do 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;

2) odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie:
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a) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury:

- w okresie od 1 kwietnia do 15 października – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

- w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;

b) tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań 
wielomateriałowych:

- w okresie od 1 kwietnia do 15 października – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

- w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;

c) szkła oraz opakowań ze szkła:

- w okresie od 1 kwietnia do 15 października – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

- w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;

d) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – z częstotliwością:

- w okresie od 1 kwietnia do 15 października – z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,

- w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością raz na miesiąc w okresie od 
15 kwietnia do 15 października.

3. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości, na której znajduje się targowisko, Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – z częstotliwością nie rzadziej niż co 
7 dni,

2) odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

b) tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań 
wielomateriałowych – z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

c) szkła oraz opakowań ze szkła - z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni,

d) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – z częstotliwością 
nie rzadziej niż co 7 dni.

§ 10. 1. W celu odbioru odpadów, o których mowa w § 9, właściciel nieruchomości lub części 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, składa zgłoszenie 
do przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze.

2. W przypadku zmiany danych zwartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nowe 
zgłoszenie, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą nastąpienia zmiany.

§ 11. W przypadku konieczności odbioru odpadów, wykraczającego poza częstotliwość określoną 
w zgłoszeniu, o którym mowa w § 10 ust. 1, właściciel nieruchomości lub części nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, składa zgłoszenie odpadów komunalnych do 
dodatkowego odbioru, do przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych w danym 
sektorze, najpóźniej w terminie 2 dni przed datą dodatkowego odbioru odpadów komunalnych.

§ 12. 1. W celu odbioru odpadów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 lit. a – e oraz § 9, pojemniki i worki 
z odpadami należy udostępniać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych 
w danym sektorze, w ustalonych z nim terminach.

2. Miasto świadczy usługę odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
– pojemniki i worki z odpadami wystawione są przed nieruchomość lub w miejscu gromadzenia odpadów 
dostępnym dla przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze 
bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu 
odbierającego odpady;
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2) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynku mieszkalnym innym niż 
jednorodzinny oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – 
pozostawione są otwarte bramy i wiaty śmietnikowe, w których znajdują się pojemniki i worki z odpadami 
lub przekazano przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze 
co najmniej trzy komplety kluczy / pilotów do bram, umożliwiających odbiór każdej frakcji odpadów;

3) w przypadku budynku mieszkalnego innego niż jednorodzinny, na którym zamieszkują mieszkańcy lub 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których występują 
utrudnienia w odbiorze odpadów, w szczególności: schody, usytuowanie pojemników lub worków 
w piwnicy lub podziemnych garażach – pojemniki i worki z odpadami wystawione są przed nieruchomość 
przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu odbierającego odpady.

3. W celu odbioru odpadów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. g, odpady przeznaczone do odbioru należy 
wystawiać przed nieruchomość, w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór odpadów do 6:00 w dniu 
odbioru odpadów.

§ 13. 1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, Miasto Bydgoszcz świadczyć 
będzie usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki 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, w zamian za opłatę uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości, Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę wyposażenia w pojemnik o pojemności 
240 l na samodzielny lokal mieszkalny.

§ 14. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub prowadzącego PSZOK powinny być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości pisemnie, zgodnie z treścią 
druku zgłoszenia stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem:

a) operatora pocztowego lub osobiście,

b) strony internetowej,

c) poczty elektronicznej.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XI/141/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 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 2015 r. 
poz. 1626).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta

Ireneusz Nitkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XI/195/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub prowadzącego PSZOK

Imię i Nazwisko
Firma
Telefon
E-mail
Adres
Rodzaj problemu*
Opis problemu

*Rodzaje problemów: brak wywozu odpadów, przepełniony pojemnik na odpady, brak pojemnika/worka, 
odmowa przyjęcia odpadów, inny.
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