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UCHWAŁA NR XXXI/223/2012
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 21 listopada 2012 r.

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 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.) uchwala się, 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 właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1) Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę będą odbierane odpady 
komunalne zmieszane i odpady komunalne zebrane selektywnie tj. 

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 

b) tworzywa sztuczne, 

c) opakowania wielomateriałowe, 

d) metal, 

e) szkło, 

f) papier, 

g) meble i odpady wielkogabarytowe, 

h) odpady elektryczne i elektroniczne, 

i) baterie i akumulatory, 

j) chemikalia, 

k) przeterminowane leki, 

l) zużyte opony, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe 

2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór 0,4 Mg odpadów wymienionych w § 
2 ust. 1 od jednego mieszkańca nieruchomości, za którą została wniesiona opłata w ciągu roku. 

§ 3. 1) Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w podanych 
poniżej terminach: 

a) odpady komunalne zmieszane – dwa razy w miesiącu; 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie: 

- tworzywa sztuczne- raz w miesiącu, w systemie „u źródła” 

- szkło – raz w miesiącu, w systemie „u źródła” 

- meble i odpady wielkogabarytowe – raz do roku, w systemie „u źródła” 

- odpady elektryczne i elektroniczne – raz do roku, w systemie „u źródła” 

- odpady ulegające biodegradacji , w tym odpady zielone - raz w miesiącu, w systemie „u źródła” 

§ 4. 1) Segregacji „u źródła” podlegają następujące frakcje odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, meble 
i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym 
odpady zielone. 
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2) Przeterminowane leki i chemikalia, metal, papier, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy Gminy Gniezno mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane tylko wówczas, gdy pochodzą one z prowadzenia drobnych 
prac remontowych, niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 
wykonania robót. Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być odbierane za dodatkową opłatą. 

3) Transport ww. odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

4) Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 
internetowej gminy lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, godziny otwarcia oraz 
wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów. 

5) W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdującym się na terenie Gminy Gniezno ustawia się 
oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku po uprzednim, co najmniej 14 dniowym 
wcześniejszym jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012, poz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 
897 ze zm.), w terminie do końca 2012 roku rady gmin winny między innymi określić 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. 
Uchwała określa usługi, które będą świadczone przez gminę w ramach opłaty, w szczególności częstotliwość 
odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, a także możliwość dostarczania odpadów 
komunalnych zebranych selektywnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


