
UCHWAŁA NR XXVII/199/13 

RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 31 lipca 2013  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 właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 

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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 poz. 1112) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w  § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a  i b otrzymują brzmienie: 

  „odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (mokre) - mogą być 

kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach 

odpady ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców przez podmiot 

uprawniony jeden raz na miesiąc” 

 

2) w  § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

  ”odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (mokre) w zabudowie 

wielorodzinnej będą odbierane jeden raz na tydzień”, 

 

3) w  § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„w zabudowie jednorodzinnej:  

- w okresie maj - sierpień dwa razy w miesiącu,  

- w okresie wrzesień – kwiecień jeden raz na miesiąc” 

 



1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczył będzie usługi             

w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 15.00 i w soboty od 9.00 do 13.00” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

            Marian Lewandowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/199/13 

RGiM Izbica Kujawska z dnia 31.07.2013 r. 

 

Rada Gminy i Miasta zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala 

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. 

Wprowadzenie proponowanych zmian do uchwały spowoduje usprawnienie systemu odbioru 

odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Izbica Kujawska. Proponowane zmiany mają 

również znaczenie ekonomiczne, ponieważ na skutek zakładanych korekt związanych z 

częstotliwością wywozów odpadów komunalnych, zmniejszeniu ulegnie koszt obsługi 

systemu.   

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

            Marian Lewandowski 

 

 


