
 
Materiał opracowany przez 

 PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

 Zestawienie aktualnych wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska - 

Pozwolenia i decyzje. 

stan na dzień 16.08.2022 r. 

 

Pozwolenia, Decyzje: 

L.p. Tytuł aktu prawnego Data wydania 
Termin 

obowiązywania 

Sposób 
realizacji 

Z/N 

Pozwolenia i Decyzje dot.: RZUOK 

1.    
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć 
Kujawski BUA-7332-I/2/99– pozwolenie 
na użytkowanie Kwatery Nr I 

23.12.1999 r.  bezterminowo Posiadanie 

Z 

2.  
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć 
Kujawski BUA-7353-0844/2001 
pozwolenie na użytkowanie RZUOK 

29.03.2001 r.  bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

3.  
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć 
Kujawski BUA-7353-1789/2001 
pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr II 

20.06.2001 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

4.  
Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego PINB.7146/U-23/518/2005 
na użytkowanie bloku energetycznego. 

05.08.2005 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

5.  
Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego PINB.7146/U-23/1115/2005 
na użytkowanie myjni najazdowej. 

07.12.2005 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

6.  

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego PINB.7146-29/864/2006 na 
użytkowanie zmiany technologii procesu 
kompostowania oraz używania pryzm 
energetycznych. 

01.09.2006 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

7.  

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego PINB.7146/U-
23/05/865/2006 na użytkowanie tuneli 
foliowych. 

31.08.2006 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

8.  
Decyzja Starosty Powiatowego dot. zmiany 
sposobu użytkowania wiaty kompostowni 

28.02.2007 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

9.  

Decyzja Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego -Zezwolenie na 
zbieranie odpadów  
nr ŚG-I.7244.54.2014.JSJ 

 

30.01.2015 r. 30.01.2025 r. 

Posiadanie 

Sprawozdanie z 
ilości zebranych 
odpadów 1/rok 

Z 

10. 

Decyzja Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
ŚG.I.7241.9.2015/DM zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne, zlokalizowanego w m. Machnacz, 
gmina Brześć Kujawski. 

10.08.2015 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 
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11. 

Pozwolenie zintegrowane Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
ŚG-I- G.7222.14.2015/MB dla instalacji do 
składowania odpadów w RZUOK oraz 
instalacji do biologicznego przetwarzania 
odpadów w Machnaczu, gmina Brześć 
Kujawski, powiat włocławski. 

25.05.2016 r. 

 

zm. 24.06.2016 r. 

zm. 26.02.2021 r. 

zm. 23.03.2021 r. 

zm. 11.06.2021 r 

zm. 17.12.2021 r. 

 

bezterminowo 

Posiadanie 

Bieżąca 
kontrola 

wymagań 
wynikających 

 z zapisów 
zawartych  

w decyzji. 

Z 

12. 

Zawiadomienie Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego 
PINB.4320.409.1954.2014 o przyjęciu do 
użytkowania elektronicznej wagi 
samochodowej 

09.12.2014 bezterminowo Posiadanie Z 

13. 

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego we Włocławku znak PINB. 
4321.24.165.2015, udzielająca pozwolenia 
na użytkowanie instalacji biologicznego, 
tlenowego przetwarzania odpadów 
komunalnych wraz z infrastrukturą 
techniczną, na terenie RZUOK, na dz. nr. 
186/3, 186/6, 187/5, 187/8, 187/9, 187/10, 
189/3, 189/4 w obrębie ewidencyjnym 
Machnacz, gm. Brześć Kujawski. 

26.02.2015 r. bezterminowo Posiadanie Z 

14. 

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego PINB. 4321.24.165.2015 
pozwolenie na użytkowanie instalacji 
biologicznego, tlenowego przetwarzania 
odpadów komunalnych wraz z 
infrastrukturą techniczną 

26.02.2015 r. bezterminowo  
Posiadanie  

Z 

15. 

Decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego 
BI.73300.4.2017 na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu Gminy 
Brześć Kujawski 

20.04.2017 r.  20.04.2027 r. 
Posiadanie  

Z 

16. 

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego PINB.4321.32.947.2018 
pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej 
instalacji odgazowania złoża kwatery Nr 2 
składowiska odpadów na terenie RZUOK 

14.08.2018 r. bezterminowo 
Posiadanie  

Z 

17. 

Zawiadomienie Nr ŚG-I-G.7245.15.2.2018 
o nadaniu indywidualnego numeru 
rejestrowego w Bazie danych o produktach 
i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 
– Nr BDO 000001386 

16.02.2018 r. bezterminowo 
Posiadanie  

Z 

Pozwolenia i Decyzje dot.: Bazy technicznej 

18.  

Decyzja Powiatowego Lekarza 
Weterynarii PIWpiu.556.9.2021 na 
przewóz odpadów kategorii I 
 

31.12.2021 r. 31.12.2022 r. 
Posiadanie 

Z 

19.  

Decyzja Powiatowego Lekarza 
Weterynarii PIWpiu.556.6.2022 na 
przewóz odpadów kategorii I 
 

15.06.2022 r. 15.06.2023 r. 
Posiadanie 

Z 

20.  
Decyzja Powiatowego Lekarza 
Weterynarii PIWpiu.556.4.2021 na 
przewóz odpadów kategorii 

23.08.2021 r. 23.08.2022  r. 
Posiadanie 

Z 

21.  
Decyzja Powiatowego Lekarza 
Weterynarii PIWpiu.556.7.2021 na 
przewóz odpadów kategorii 

02.12.2021 r. 02.12.2022 r. 
Posiadanie 

Z 
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22.  

Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek 
OS.76252-9-2/10 Zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów 

24.05.2010 r. 
zm. 23.11.2011 r. 

zm. 01.12.2017 r. 

zm. 19.04.2018 r. 

 

30.04.2020 r. 
Posiadanie 

Z 

23.  
Wpis do Rejestru GIOŚ DKR/074-
E6756/07/js 

23.01.2007 r. 
zm. 27.01.2014 r. 

bezterminowo 

Posiadanie nr 
rejestrowego na 

zbieranie zużytego 
sprzętu RTV, 

AGD. 

Z 

24.  

Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek 
S.6233.7.2021 na zbieranie odpadów w 
punkcie selektywnego zbierania 
odpadów przy ulicy Komunalnej 4 we 
Włocławku 

24.11.2021 r. 24.11.2031 r. 
Posiadanie 

Z 

25.  

Zawiadomienie Nr ŚG-I-
G.7245.15.2.2018 o nadaniu 
indywidualnego numeru rejestrowego w 
Bazie danych o produktach i 
opakowaniach oraz gospodarce 
odpadami – Nr BDO 000001386 

16.02.2018 r. bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

26.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Włocławek 
o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy 
Włocławek.  

Zaświadczenie z dnia  
24.09.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

27.  

Zaświadczenie Prezydenta Miasta 
Włocławek o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Miasto Włocławek. 

Zaświadczenie z dnia  
05.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

28.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta 
Kowal o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie miasta Kowal. 

Zaświadczenie z dnia  
01.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

29.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Kowal o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Kowal. 

Zaświadczenie z dnia  
01.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

30.  

Zaświadczenie Burmistrza Brześcia 
Kujawskiego o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
04.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

31.  

Zaświadczenie Wójta Gminy 
Aleksandrów Kujawski o wpisie do 
rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
05.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

32.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta 
Aleksandrowa Kujawskiego o wpisie do 
rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
09.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 
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33.  

Zaświadczenie Burmistrza Ciechocinka 
o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy 
Ciechocinek. 

Zaświadczenie z dnia  
04.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

34.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta 
Nieszawa o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
03.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

35.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Fabianki o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
08.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

36.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Raciążek o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
01.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

37.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Waganiec 
o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
10.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

38.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Lubanie o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Lubanie. 

Zaświadczenie z dnia  
08.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

39.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta 
Radziejów o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Miasto Radziejów. 

Zaświadczenie z dnia  
04.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

40.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Radziejów 
o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

 Zaświadczenie z dnia  
26.10.2012 r. 

 
bezterminowo 

Posiadanie 

Z 

41.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta i 
Gminy Piotrków  Kujawski o wpisie do 
rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
03.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

42.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Zakrzewo 
o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy 
Zakrzewo. 

Zaświadczenie z dnia  
15.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

43.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Osięciny o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy 
Osięciny. 

Zaświadczenie z dnia  
01.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 
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44.  

Zaświadczenie Burmistrza Lubrańca o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zaświadczenie z dnia  
03.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

45.  

Zaświadczenie Burmistrza Lubienia 
Kujawskiego o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
Miasta i Gminy Lubień Kujawski. 

Zaświadczenie z dnia  
04.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

46.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Boniewo o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy 
Boniewo. 

Zaświadczenie z dnia  
27.04.2012 r. 

Zmiana z 28.12.2012 
bezterminowo 

Posiadanie 

Z 

47.  

Zaświadczenie Wójta Gminy 
Baruchowo o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Baruchowo. 

Zaświadczenie z dnia  
08.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

48.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Topólka o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy 
Topólka. 

Zaświadczenie z dnia  
05.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

49.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Bytoń o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Bytoń. 

Zaświadczenie z dnia  
26.10.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

50.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Dobre o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Dobre. 

Zaświadczenie z dnia  
21.11.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

51.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta i 
Gminy Izbica Kujawska o wpisie do 
rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Miasta i 
Gminy Izbica Kujawska. 

Zaświadczenie z dnia  
08.11.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

52.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta i 
Gminy Chodecz o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
Miasta i Gminy Chodecz. 

Zaświadczenie z dnia  
19.11.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

53.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Choceń o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Choceń. 

Zaświadczenie z dnia  
09.11.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 
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54.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Bądkowo o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy 
Bądkowo. 

Zaświadczenie z dnia  
12.11.2012 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

55.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta 
Gostynin o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
Miasta Gostynin. 

Zaświadczenie z dnia  
01.03.2013 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

56.  

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Płock 
o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Miasta Płock. 

Zaświadczenie z dnia  
28.02.2013 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

57.  

Zaświadczenie Burmistrza Miasta 
Krośniewice o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
Miasta Krośniewice 

Zaświadczenie z dnia  
04.03.2013 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

58.  

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kutno 
o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Miasta Kutno. 

Zaświadczenie z dnia  
04.03.2013 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

59.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Koneck o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy 
Koneck. 

Zaświadczenie z dnia  
29.11.2018 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

60.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Nowe 
Ostrowy o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Nowe Ostrowy 

Zaświadczenie z dnia  
22.05.2020 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 

61.  

Zaświadczenie Wójta Gminy Witonia o 
wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy 
Witonia 

Zaświadczenie z dnia  
31.05.2021 r. 

bezterminowo 
Posiadanie 

Z 
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Uchwały, Zarządzenia: 

Lp. Rodzaj Data wydania Zmiany 

Ocena Zgodności 
– 

 sprawdzenie 
sposobu 

świadczenia usług 
na bieżąco,  

1. 

Zarządzenie Prezesa PGK „Saniko” Sp. z o .o . Nr 
17/2001 w sprawie prowadzenia dokumentacji w 
RZUOK w Machnaczu w przedmiocie osiągniętych 
parametrów, ewidencji odpadów oraz wydajności 
parametrów 

z dnia 28.11.2001 
Aneks Nr 1/2005, 
Aneks Nr 2/2006 

Z 

2. 

 
Zarządzenie Prezesa PGK „Saniko” Sp. z o.o. Nr 3/2013 
r. w sprawie ustalenia cen za przyjmowanie odpadów do 
RZUOK w Machnaczu 

z dnia 20.05.2013 r.  Z 

3. 

Zarządzenie Prezesa PGK „Saniko” Sp. z o. o.  
Nr 8/2012 r. w sprawie zasad przyjmowania odpadów 
RTV i AGD do RZUOK w Machnaczu z dnia 02.05.2012 r.   Z 

4. 

Zarządzenie Prezesa PGK „Saniko” Sp. z o.o. Nr 
8a/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
Prowadzenia Składowiska Odpadów RZUOK w 
Machnaczu 

z dnia 31.08.2015 r.  Z 

5. 

Zarządzenie Prezesa PGK „Saniko” Sp. z o. o. 
 Nr 5/2009 w sprawie ceny za sprzedaż surowca 
wtórnego – grunt antropogenny z dnia 15.07.2009 r.   Z 

6. 

Zarządzenie Prezesa Zarządu PGK „Saniko” Sp. z o.o. 
Nr 13/2009 w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 2 do 
Instrukcji Eksploatacji Pryzmy Energetycznej na terenie 
RZUOK w Machnaczu, stanowiący załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 20/2006 z 09.11.2006 

z dnia 23.11.2009 r.  
Anulowano 

Aneks nr 1/2007 
Z 

7. 

Zarządzenie Prezesa Zarządu PGK „Saniko” Sp. z o.o. 
Nr 20/2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
Eksploatacji pryzmy energetycznej w RZUOK w 
Machnaczu 

z dnia 09.11.2006 r.  Z 

8. 
Zarządzenie Prezesa Zarządu PGK „Saniko” Sp. z o.o. 
Nr 18/2005 w sprawie cen za drewno odzyskiwane z 
odpadów w RZUOK w Machnaczu 

z dnia 07.11.2005 r.  

 

 

 

Z 

9. 
Zarządzenie Prezesa Zarządu PGK „Saniko” Sp. z o.o. 
Nr 2/2004 w sprawie wykazu kodów i nazw surowców 
wtórnych w RZUOK w Machnaczu. 

z dnia 16.02.2004 r. 
Wprowadzono 

Aneks nr 1/2004 
Z 

10. GMINA WŁOCŁAWEK    

11. 

Uchwała Nr XIX/156/20 Rady Gminy Włocławek w 
sprawie określenia 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 

z dnia 20.04.2020 r.   Z 



 
Materiał opracowany przez 

 PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

12. 
Uchwała Nr XXIX/225/17 Rady Gminy Włocławek w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

z dnia 23.11.2017 r.  Z 

13. 

Uchwała Nr XIX/159/20 Rady Gminy Włocławek w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy 
Włocławek oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
i właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. 

z dnia 20.04.2020 r. XLII/303/2021 Z 

14. 
Uchwała Nr XIX/155/20 Rady Gminy Włocławek w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Włocławek. 

z dnia 20.04.2020 r.  Z 

15. 

Uchwała Nr XIX/158/20 Rady Gminy Włocławek 
sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za 
te usługi 

z dnia 20.04.2020 r.  Z 

16. 

Uchwała Nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek w 
sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z 
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy. 

z dnia 21.10.2013 r.  Z 

17. 

Uchwała VI/42/19 Rady Gminy Włocławek w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku 

Z dnia 12.02.2019 r.  Z 

18. 

Uchwała XXIX/222/17 w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 

 Z dnia 23.11.2017 r.  Z 

19. 

Uchwała XXI/166/20 Rady Gminy Włocławek w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Włocławek. 

Z dnia 10.06.2020  Z 

20. Uchwała XLV/324/22 Rady Gminy Włocławek w 
sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór 
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 

Z dnia 29.03.2022  Z 
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bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

21. MIASTO WŁOCŁAWEK    

22. 

Uchwała Nr XX/28/2020 Rady Miasta Włocławek w 
sprawie określenia 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. 

z dnia 03.03.2020 r. XXIII/80/2020 Z 

23. 

Uchwała Nr XX/30/2020 Rady Miasta Włocławek w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.. 

Z dnia 03.03.2020 r.  Z 

24. 

Uchwała Nr XX/29/2020 Rady Miasta Włocławek. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty. 

z dnia 03.03.2020 r 
XXIII/79/2020 

XXX/50/2021 
Z 

25. 

Uchwała Nr XX/31/2020  Rady Miasta Włocławek. w 
sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

z dnia 03.03.2020 r.  Z 

26. 
Uchwała Nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek w 
sprawie Regulaminu Utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasto Włocławek. 

z dnia 03.03.2020   
XXII/78/20 

XXXV/80/21 
Z 

27. 

Uchwała nr XXXV/90/2013 Rady Miasta Włocławek w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z 
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy 

z dnia 26.08.2013 r.  Z 

28. 

Uchwała Nr XX/32/2020 w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 
Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

z dnia 03.03.2020 r  Z 

29. 
Uchwała nr XXXV/94/2013 Rady Miasta Włocławek w 
sprawie powierzenia Spółce komunalnej 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp.  
z o.o. we Włocławku obowiązku wynikającego z 

z dnia 26.08.2013 r.  
Z 
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zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania 
czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych.  

30. 
Uchwała nr XXXVII/100/2021 Rady Miasta Włocławek 
w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne 

Z dnia 31.08.2021 r.   Z 

31. MIASTO KOWAL    

32. 

Uchwała Nr XXX/278/2021 Rady Miasta Kowal w 
sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty 

z dnia 14.12.2021 r.  
Z 

 

33. 
Uchwała Nr XXXI/220/2021 Rady Miasta Kowal w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Kowal 

Z dnia 22.04.2021 r. XXXIII/236/2021 
Z 

 

34. 

Uchwała Nr XXXI/221/2021 Rady Miasta Kowal w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Z dnia 22.04.2021 r. XXXIII/235/2021 
Z 

 

35. 
Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Miasta Kowal  w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Z dnia 23.06.2016 r.  
Z 

 

36. 

Uchwała Nr XXXIX/279/2021 Rady Miasta Kowal w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prze 
właścicieli nieruchomości. 

Z dnia 14.12.2021 r.  
Z 

 

37. 

Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Miasta Kowal w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 

Z dnia 23.06.2016  Z 

38. GMINA KOWAL    

39. 

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Kowal w sprawie 
określenia 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. 

z dnia 25.11.2019 r.  Z 
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40. 

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Kowal w sprawie 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Kowal  

Z dnia 18.12.2019 r.  Z 

41. 
Uchwała Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Kowal 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

z dnia 18.03.2013 r.   Z 

42. 

Uchwała Nr XIX/134/2021 Rady Gminy Kowal. w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

z dnia 08.02.2021 r  Z 

43. 
Uchwała Nr XXIX/195/2022 Rady Gminy Kowal w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kowal. 

z dnia 26.01.2022 r.  Z 

44. 

Uchwała Nr XXVII/184/21 Rady Gminy Kowal w 
sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
na których zamieszkują mieszkańcy. 

z dnia 10.12.2021 r.  Z 

45. 

Uchwała Nr XXVI/177/2021 Rady Gminy Kowal w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych. 

z dnia 30.11.2021 r.  Z 

46. 

Uchwała Nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Kowal w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
gminy Kowal oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środki komunikacji elektronicznej. 

z dnia 30.11.2021 r.  Z 

47. MIASTO I GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI    

48. 

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Brześciu 
Kujawskim w sprawie ustalenia 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. 

z dnia 29.10.2019 r.  Z 

49. 

Uchwała Nr XXXVI/313/2021 Rady Miejskiej w 
Brześciu Kujawskim w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

z dnia 16.12.2021 r.  Z 
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odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym.  

50. 

Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Miejskiej w Brześciu 
Kujawskim w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

z dnia 07.07.2016 r.    Z 

51. 
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Brześciu 
Kujawskim w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski. 

z dnia 29.10.2019 r.  Z 

52. 

Uchwała Nr XIX/141/2020 Rady Miejskiej w Brześciu 
Kujawskim w sprawie określonych górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

z dnia 28.04.2020 r.  Z 

53. 

Uchwała Nr XXXVI/314/2021 Rady Miejskiej w 
Brześciu Kujawskim w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

z dnia 16.12.2021 r.  Z 

54. GMINA BYTOŃ    

55. 

Uchwała Rady Gminy Bytoń Nr XXX/227/2017 w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

z dnia 29.11.2017 r.  Z 

56. 

Uchwała XL/256/2021 r. Rady Gminy Bytoń w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

z dnia 29.11.2021 r.  Z 

57. 
Uchwała Nr XL/258/2021 Rady Gminy Bytoń w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

z dnia 29.11.2021 r.  Z 
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58. 
Uchwała Nr XX/120/2020 r. Rady Gminy Bytoń w 
sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Bytoń. 

z dnia 21.02.2020 r.  Z 

59. 

Uchwała Nr X/58//2011 r. Rady Gminy Bytoń w 
sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, 
nieczystości stałych na terenie Gminy Bytoń 

z dnia 25.11.2011 r  Z 

60. 

Uchwała Nr XL/257/2021 Rady Gminy Bytoń w 
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.  

Z dnia 29.11.2021 r.  Z 

61. MIASTO RADZIEJÓW    

62. 

Uchwała nr XXIV/186/2021 Rady Miasta Radziejów. w 
sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

z dnia 01.12.2021 r.  Z 

63. 

Uchwała Nr XII/103/2020 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

z dnia 21.07.2020 r.  Z 

64. 
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów. 

z dnia 21.07.2020 r.   Z 

65. 

Uchwała Nr XXIV/185/2021 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto 
Radziejów. 

z dnia 01.12.2021 r.  
 

Z 

66. 

Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów. 

z dnia 11.12.2020 r.  Z 

67. 
Uchwała Nr XXV/198/2013 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z 
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 

z dnia 30.12.2013 r.  Z 
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właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy. 

68. 

Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciel nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i 
trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

Z dnia 03.12.2020 r.  Z 

69. 
Uchwała Nr XXI/175/2021 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych 

z dnia 01.12.2021 r.  Z 

70. MIASTO I GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI    

71. 

Uchwała Nr XXXV/313/2022 Rady Miejskiej w 
Lubieniu Kujawskim w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Lubień Kujawski 

z dnia 17.06.2022 r.  Z 

72. 

Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu 
Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty 

z dnia 07.08.2020 r.  Z 

73. 

Uchwała nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu 
Kujawskim w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z dnia 07.08.2020 r.  Z 

74. 

Uchwała Nr XV/158/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu 
Kujawskim w sprawie określenia rodzajów 
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień 
Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokość cen za te usługi 

z dnia 09.09.2016 r.  Z 

75. 

Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu 
Kujawskim sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

z dnia 17.06.2016 r.  Z 

76. 

Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu 
Kujawskim w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, 
o których mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

z dnia 07.08.2020 r. XX/163/2020 Z 
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77. 

Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu 
Kujawskim w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składnej przez wścieli nieruchomości 
położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski. 

z dnia 07.08.2020 r  Z 

78. GMINA RADZIEJÓW    

79. 
Uchwała Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziejów w 
sprawie przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Radziejów. 

z dnia 28.06.2016 r. 
II/15/2018 

XII/127/2020 
Z 

80. 

Uchwała Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziejów w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

z dnia 28.06.2016 r.  Z 

81. 

Uchwała Nr X/86/2016 Rady Gminy Radziejów w 
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

z dnia 28.06.2016 r.  Z 

82. 

Uchwała Nr X/88/2016 Rady Miasta Radziejów w 
sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

z dnia 28.06.2016 

XI/105/2016 

XII/128/2020 

 

Z 

83. 

Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 

z dnia 27.12.2012 r.  Z 

84. 

Uchwała Nr XIX/182/2021 Rady Gminy Radziejów w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
ustalenia stawki opłaty 

z dnia 29.11.2021 r.  Z 

85. 

Uchwała Nr XII/129/2020 Rady Gminy Radziejów w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości oraz określenia 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

 Z dnia 26.06.2020 r.  Z 

86. GMINA NOWE OSTROWY    
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87. 

Uchwała nr XX/142/2020  Rady Gminy Nowe Ostrowy 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości  

Z dnia 01.07.2020 r.  Z 

88. 
Uchwała nr XXXVI/294/2022 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy 

Z dnia 27.01.2022 r.  Z 

89. 

Uchwała nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty 

Z dnia 26.11.2021 r.  Z 

90. 

Uchwała nr XXI/141/2020 Rady Gminy Nowe Ostrowy 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

 Z dnia 01.07.2020 r.  Z 

91. 

Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Z dnia 25.04.2016  Z 

92. 

Uchwała nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 

Z dnia 26.11.2021 r.  Z 

93. 

Uchwała nr XXV/188/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych 

Z dnia 30.12.2020  Z 

94. GMINA LUBRANIEC    

95. 
Uchwała nr XXV/258/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Lubraniec 

Z dnia 17.09.2021 r.  Z 

96. 

Uchwała nr XXX/323/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie 
Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

Z dnia 24.03.2022 r.  Z 
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mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym 

97. 

Uchwała nr XXV/259/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu 
w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 Z dnia 17.09.2021  
 

Z 

98. 
Uchwała nr XIV/131/2020 Rady Gminy Lubraniec w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Z dnia 24.04.2020  Z 

99. 
Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Lubraniec w 
sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

Z dnia 30.01.2019  
 

Z 

100.

Uchwała nr XIV/130/2020 Rady Gminy Lubraniec w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
warunków i trybu jej składania za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Z dnia 24.04.2020  
 

Z 

101.

Uchwała nr XXXIII/347/2022 Rady Gminy Lubraniec w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych 

Z dnia 28.06.2022  Z 
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Umowy: 

 

Lp. Rodzaj Termin zawarcia Okres 
obowiązywania 

Ocena 
zgodności 

1. 
Umowa na sprzedaż surowców wtórnych z firmą Karina 

Żerkowska „SHARK” Łążynem 57, 87-123 
Dobrzejewice. 

Umowa z dnia 
20.09.2004 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

2. 
Umowa na opróżnianie separatora lamelowego P.W. 

Robac ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz 
Umowa z dnia 
10.07.2009 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

3. 
Umowa na sprzedaż surowców wtórnych – „Remondis 

Glass Recykling Polska Sp. z o. o.” Sp.  z o.o. ul. 
Pańskiej 73, Warszawa 

Umowa z dnia 
10.11.2007 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

4. 
Umowa w zakresie pozyskiwania odpadów 

opakowaniowych – „REKOPOL” Organizacja Odzysku 
S.A. ul. Domaniewskiej 47, Warszawa 

Umowa z dnia 
29.08.2006 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

5. 
Umowa na odbiór odpadów kategorii I z PPH 

HETMAN Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno 
Umowa z dnia 
01.09.2007 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

6. 
Umowa na odbiór elektrośmieci z Elektrorecykling 

Zakład przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego 
Bartosz Kubicki, ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl 

Umowa z dnia 
09.11.2011 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

7. 
Umowa na odbiór odpadów opakowaniowych ze szkła z 
Krynicki Recykling, ul. J. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 

Olsztyn 

Umowa z dnia 
05.12.2002 r 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

8. 
Umowa na odbiór odpadów opakowaniowych ze szkła z 
Krynicki Recykling, ul. J. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 

Olsztyn 

Umowa z dnia 
03.01.2022 

31.12.2022r. Z 

9. 

Umowa na odbiór odpadów opakowaniowych z 
tworzyw sztucznych z Firmą Handlowo Usługową 
„PLASTECO” Artur Nadachewicz ul. Toruńska 13     

87-640 Czernikowo 

Umowa z dnia 
14.04.2017 r. 

Zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

10. 
Umowa na sprzedaż surowców wtórnych z Firmą Rafał 

Nawotnik „FORSETI” Marianki 27 27-310 Cieplów 
Umowa z dnia 
19.04.2017 r. 

Zawarta na czas 
nieokreślony 

Z      

11. 
Umowa na prowadzenie monitoringu składowiska w 

RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski 
Umowa z dnia 
21.12.2021 r 

31.12.2022 r. Z 

12. 
Umowa na wykonanie testów zgodności na wymywanie 

odpadów 
Umowa z dnia 
30.11.2018 r 

31.12.2019 r. Z 

13. Umowa na dostawę wody do RZUOK z Zakładem 
Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim 

Al. Wł. Łokietka 1 Brześć Kujawski 

Umowa z dnia 
15.03.2004 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

14. 

Umowa na świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży 
energii elektrycznej dla RZUOK z Koncern 
Energetyczny ENERGA S.A. Oddz. Zakład 

Energetyczny Toruń ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń 

Umowa z dnia 
01.01.2006 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

15. 
Umowa na dostawę wody dla PGK Saniko z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek 

Umowa z dnia 
14.05.2003 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

16. 

Świadczenie usług przesyłowych  
i sprzedaży energii elektrycznej dla PGK Saniko z 

Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. – Oddział w 
Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń 

Umowa z dnia 
24.10.2006 r. 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

17. 

Umowa na Sprzedaż ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Płocka 30/32 
87-800 Włocławek 

Umowa z dnia 
31.08.2000 r 

zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 

18. 

Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze 
Świadectw Pochodzenia 
Energia – Obrót S. A. 
ul. Mikołaja Reja 29 

80-870 Gdańsk 

Umowa z dnia 
01.01.2013 r. 

Zawarta na czas 
nieokreślony 

Z 
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19. 

Umowa na odbiór surowców wtórnych – Zakład 
Usługowo Handlowy „Lobo” Grzegorz Paszkiewicz 

ul. Targowa 7 
26-700 Zwoleń 

Umowa z dnia 

01.04.2014 r. 
Zawarta na czas 

nieokreślony 
Z 

20. 

Umowa na odbiór odpadów opakowaniowych –Krajowa 
Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

ul. Aleja Wilanowska 97E 
02-765 Warszawa 

Umowa z dnia 

29.11.2013 r. 
Zawarta na czas 

nieokreślony 
Z 

21. 

Umowa na dostarczanie nieczystości ciekłych 
przemysłowych przez PGK „Saniko” Sp. z o. o.  do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 

 

Umowa z dnia 

02.01.2017 r. 
Zawarta na czas 

nieokreślony 
Z 

22. 

Umowa na dostarczanie nieczystości ciekłych bytowych 
przez PGK „Saniko” Sp. z o. o.  do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 146 87-800 Włocławek 

Umowa z dnia 

01.08.2017 r. 
Zawarta na czas 

nieokreślony 
Z 

23. 
Umowa na transport odpadów o kodzie 19 12 09  z 

Andrzej Wróbel KOR-LAUR wynajem i usługi 
transportowe 

Umowa z dnia 

27.05.2022 r. 
30.06.2022 r. Z 

24. 
Umowa na zagospodarowanie odpadu 19 12 09  przez 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Sp. z o. o. (ZTUOK) ul. Sulańska 13 62-510 Konin 

Umowa z dnia 
27.05.2022 r. 30.06.2022 r. Z 

25. 

Umowa na odbiór i transport odpadu o kodzie 19 06 04 
Lider konsorcjum Best Polymers  Group S S A, ul. 
Gościnna7 lok. 21, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, 

partner konsorcjum  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o 
.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice 

Umowa z dnia  
21.02.2022 r. 

31.12.2022 r. Z 

26. 

Umowa na odbiór i transport odpadu o kodzie 19 12 12 
(balast z rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych)  

i 19 12 12 ( frakcja >80 mm) Green  Petrol Sp. z o .o. ul. 
Jasna 1/307, 00-113 Warszawa 

Umowa z dnia 
21.02.2022 r. 31.12.2022 r.  Z 

27. 
Umowa na transport odpadów o kodzie 19 12 12, Anet-
Trans  Aneta Świstak-Kozłowska ul. Franin 12, 95-070 

Aleksandrów Łódzki 

Umowa z dnia 
09.07.2021 r. 09.07.2022 r. Z 

28. Umowa na opróżnianie separatora lamelowego Zakład 
Usług Komunalnych „UNIKOM” 

Umowa z dnia 
30.03.2022 r. 

28.10.2022 r. Z 

29. 
Umowa na  odbiór  i zagospodarowanie odpadu o kodzie 
19 05 99 (stabilizat) Zakład Utylizacji Odpadów Clean 

City Sp. z o. o. Mnichy 100 64-421 Kamionna 

Umowa z dnia 
21.02.2022 r. 

31.12.2022 r. Z 

30. 
Umowa na  odbiór  i zagospodarowanie 19 12 12 ( z 

siania pryzmy ) i 19 12 12 (pre RDF) z  Senda Sp. z o. o. 
ul. Strzygłowska 67 FK 04-872 Warszawa 

Umowa z dnia 
04.03.2022 r 31.12.2022 r. Z 

31. 

Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych 
Pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Miasto Włocławek wraz z odbiorem wybranych 
frakcji odpadów. 
Gmina Miasto Włocławek 
Urząd Miasta Włocławek 
Zielony Rynek 11/13 
87-800 Włocławek 

Umowa z dnia 
26.06.2013 r. 

 

17.12.2014 r. 

 

30.12.2016 r. 

 

31.01.2018 r. 

 

 

22.05.2018 

 

Aneks 

 

 

od 01.07.2013 r. 

do 31.12.2014 r. 

 

od 01.01.2015 r. 
do 31.12.2016 r. 

 

od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2017 r. 

 

od 01.02.2018 r. 

do 31.05.2018 r. 

 

od 01.06.2018 r. 

do 31.12.2018 r. 

 

do 01.01.2019 r. 

do 21.01.2019 r. 

 

Z 
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21.01.2019 

 

 

22.11.2019 

 

 

Aneks 

 

 

25.08.2020 

 

22.12.2021 

 

od 22.01.2019 r. 

do 30.11.2019 r.  

 

od 01.12.2019 r. 

do 31.07.2020 r. 

 

od 01.08.2020 r. 

do 24.08.2020 r. 

 

od 25.08.2020 r. 

do 31.12.2021 r. 

 

 

od 01.01.2022 r. 

do 31.12.2023 r. 

 

32. 

Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 
a także podmiotów władających nieruchomością z 
terenu Gminy Włocławek 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 
87-800 Włocławek 

Umowa z dnia  

14.06.2013 r. 

 

07.11.2014 r. 

 

07.12.2015 r. 

 

15.12.2016 r. 

 

28.12.2017 r. 

 

31.12.2018 r. 

 

12.06.2019 r. 

 

29.06.2020 r. 

 

19.11.2021 

od 01.07.2013 r. 
do 31.12.2014 r. 

 
od 01.01.2015 r. 
do 31.12.2015 r. 

 
od 01.01.2016 r. 
do 31.12.2016 r. 

 
od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2017 r. 

 
od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. 

 
od 01.01.2019 r. 
do 30.06.2019 r. 

 

od 01.07.2019 r. 
do 30.06.2020 r. 

 

od 01.07.2020 r. 
do 31.12.2021 

 

od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2024 r. 

Z 

33. 

Umowa na odbieranie i zagospodarowanie stałych 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów. 
Miasto Radziejów 
ul. Kościuszki 20/22 
88-200 Radziejów 

Umowa z dnia 

11.06.2013 r. 

 

12.06.2014 r. 

 

03.12.2015 r. 

 

30.05.2017 r. 

 

12.12.2018 r. 

od 01.07.2013 r. 

do 30.06.2014 r. 

 

od 01.07.2014 r. 

do 31.12.2015 r. 

 

od 01.01.2016 r. 
do 30.06.2017 r. 

 

od 01.07.2017 r. 

do 31.12.2018 r. 

 

od 01.01.2019 r. 

Z 
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04.11.2019 

 

26.11.2020 

 

 

13.12.2021 r. 

do 31.12.2019 r. 

 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 

od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

 

34. 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz władających nieruchomością z 
terenu Gminy Kowal. 
Gmina Kowal 
ul. Piwna 33 
87-820 Kowal 

Umowa z dnia 
12.06.2013 r. 

 

 

23.12.2014 r. 

 

29.05.2015 r. 

 

 

21.09.2015 r. 

 

29.08.2016 r. 

 

15.12.2017 r. 

 

 

23.12.2019 r. 

 

18.12.2020 r. 

 

16.12.2021 r. 

 

 

 

 

od 01.07.2013 r. 

do 31.12.2014 r. 

 

 

od 01.01.2015 r. 
do 30.06.2015 r. 

 

od 01.07.2015 r. 
do 30.09.2015 r. 

 

od 01.10.2015 r. 
do 30.09.2016 r. 

 

od 01.10.2016 r. 

do 31.12.2017 r. 

 

od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2019 r. 

 

od 01.01.2020 r. 

od 31.12.2020 r. 

 

od 01.01.2021 r. 

od 31.12.2021 r. 

 

od 01.01.2022 r. 

od 31.12.2022 r. 

 

 

Z 

35. 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Bytoń 
Gmina Bytoń  
Bytoń 72 
88-231 Bytoń 

Umowa z dnia 

23.12.2015 r. 

 

27.12.2017 r. 

 

08.01.2020 r. 

 

29.12.2020 r. 

 

od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2017 r. 

 

od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2019 r. 

 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r 

 

od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. 

Z 
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05.01.2022 r. 

 

 

od 01.01.2022 r. 

do 31.12.2022 r. 

 

36. 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brześć 
Kujawski. 
Gmina i Miasto Brześć Kujawski 
Pl. Władysława Łokietka 1 
87-880 Brześć Kujawski 

Umowa z dnia 

25.06.2013 r. 

 

29.06.2015 r. 

 

Aneks 

 

30.07.2018 r. 

 

 

Aneks 

 

16.01.2020 r. 

 

17.12.2021 r. 

od 01.07.2013 r. 

do 30.06.2015 r. 

 

od 01.07.2015 r. 
do 30.06.2018 r. 

 

od 01.07.2018 r. 

do 31.07.2018 r. 

 

od 01.08.2018 r. 

do 31.12.2019 r.  

  

od 01.01.2020 r. 

do 31.01.2020 r. 

 

od 01.02.2020 r. 

do 31.12.2021 r. 

 

od 01.01.2022 r. 

do 30.06.2024 r. 

 

Z 

35 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Miasta i  
Gminy Lubień Kujawski  
Miasto i Gmina Lubień Kujawski 
ul. Wojska Polskiego 29 
87-840 Lubień Kujawski 

Umowa z Tonsmeier 

25.08.2016 

 

27.04.2018 

 

Umowa z ZGK 
Chodecz Sp. z o.o. 

28.08.2020 

 

27.08.2021 

 

21.06.2022 r. 

 

od 01.09.2016 

do 31.08.2018 

 

od.01.09.2018 

do 31.08.2020 

 

od.01.09.2020 

do 31.08.2021 

 

od.01.09.2021 

do 30.06.2022 

 

od.01.07.2022 

do 30.03.2023 

 

 
Z 

36 

Umowa na odbieranie i zagospodarowanie  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów. 
Gmina Radziejów 
ul. Kościuszki 20/22 
88-200 Radziejów 

Umowa z dnia 

20.12.2016 r. 

 

04.12.2018 r. 

 

07.10.2020 

 

15.10.2021 

 

od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2018 r. 

 
 
od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2020 r. 

 
od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 
od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

 

 

Z 
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37 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie miejskich 
odpadów z terenu Miasta Kowal 
Urząd Miasta Kowal 
ul. Piwna 24 
87-820 Kowal 

Umowa z dnia 

28.06.2017 r. 

 

10.06.2019 r. 

 

10.12.2020 

 

15.12.2021 

od 01.07.2017 r. 
do 30.06.2019 r. 

 

od 01.07.2019 r. 
do 31.12.2020 r. 

 

od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 

od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

Z 

39 

Umowa na odbieranie i zagospodarowanie  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gmina Miasto Kowal. 
Gmina Miasto Kowal 
ul. Piwna 24 
87-820 Kowal 

Umowa z dnia 

10.06.2019 r. 

 

18.06.2021 r. 

 

14.12.2021 

 

od 01.07.2019 r. 
do 31.12.2020 r. 

 

od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 

od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

Z 

40 

Umowa na odbieranie i zagospodarowanie  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Ostrowy 
Gmina Nowe Ostrowy  
ul. Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 

Umowa z dnia 

01.06.2020 r 

 

27.08.2020 r. 

 

08.12.2021 r. 

od 01.06.2020 r. 
do 31.08.2020 r. 

 

od 01.09.2020 r. 
do 31.12.2021 r. 

 

od 01.01.2022 r. 
do 30.06.2023 r. 

Z 

41 

Umowa na odbieranie i zagospodarowanie  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie  
Gminy Lubraniec 
ul. Brzeska 49 
87-890 Lubraniec 
 

Umowa z dnia 

30.12.2020 r. 

 

30.12.2021 r. 

od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 
od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

Z 

41 Umowy z klientami indywidualnymi - - Na bieżąco 

42 Umowy z Przedsiębiorstwami - - Na bieżąco 

 


