
UCHWAŁA NR XLI/287/2017
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 listopada 2017 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 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r.,poz.1875)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.:

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

6) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) chemikalia,

11) przeterminowane leki,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne

2. Gmina Gniezno przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór odpadów wymienionych
w § 2 ust. 1., za którą została wniesiona opłata w ciągu roku.

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

1) odpady komunalne zmieszane- co dwa tygodnie;

2) odpady komunalne zbierane selektywnie:

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
- raz na dwa miesiące, w systemie "u źródła";

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła- raz na dwa miesiące, w systemie "u źródła";
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c) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali- co najmniej raz w miesiącu, w systemie 
"u źródła";

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone- w okresie od listopada do kwietnia - co 
najmniej raz w miesiącu, w okresie od maja do października- co najmniej 2 razy
w miesiącu, w systemie "u źródła";

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe- dwa razy do roku, w systemie "u źródła";

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- dwa razy do roku, w systemie "u źródła";

§ 4. 1. Segregacji „u źródła” podlegają następujące frakcje odpadów: papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
w tym odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne mieszkańcy Gminy Gniezno mogą bezpłatnie oddawać 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest stworzony przez Gminę w miejscu 
ogólnodostępnym.  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. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jak poniżej:

1) niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać 
w formie pisemnej, ustnej  lub elektronicznej;

2) zgłoszenie powinno zawierać: wskazanie właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, opis i datę 
niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) zgłoszenie o którym mowa w pkt. 1, należy wnieść do Urzędu Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11,
62-200 Gniezno po zaistnieniu zdarzenia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana. Zgłoszenia 
elektroniczne należy przesyłać na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/271/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 kwietnia 2013r. 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 
poz. 3078).
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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Uzasadnienie

W dniu 27 września 2017 roku Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę Nr XXXIX/269/2017 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017
poz. 6230). Rozstrzygnięciem nadzorczym znak KN-I.4131.1.501.2017.22 z dnia 30 października 2017r.
Wojewoda Wielkopolski orzekł o nieważności powyższej uchwały Rady Gminy Gniezno ze względu na istotne
naruszenie prawa.

Przedmiotowe istotne naruszenie prawa według Organu nadzoru polegało na tym, że pomimo istniejącego
obowiązku wynikającego z art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, uchwała
wymieniona na wstępie tego uzasadnienia nie określała trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego odbierania odpadów
komunalnych. Ponadto organ nadzoru w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził sprzeczny z prawem
zapis § 2 ust. 3 powołanej na wstępie tego uzasadnienia uchwały Rady Gminy Gniezno ze względu na to, iż
zapis ten ograniczał ilość odbieranych z terenu nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 tylko do
0,4 Mg odpadów.

Niniejsza uchwała w pełni w swym zapisie uwzględnia wskazania Wojewody Wielkopolskiego zawarte
w jego rozstrzygnięciu nadzorczym znak KN-I.4131.1.501.2017.22 z dnia 30 października 2017r. Określa ona
usługi, które będą świadczone przez gminę w ramach opłaty, w szczególności częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, a także możliwość dostarczania odpadów komunalnych
zebranych selektywnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W dniu 4 stycznia 2017 roku
zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19). Rozporządzenie to
określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg
selektywnego zbierania uważa się za spełniony, a także odpady komunalne podlegające obowiązkowi
selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
Zgodnie z  §6 ust. 3 powyższego rozporządzenia umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak
nie dłuższy do dnia 30 czerwca 2021r. Biorąc pod uwagę powyższe, zawarte umowy na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniezno zachowują
ważność na czas jaki zostały zawarte tj. do dnia 31 grudnia 2017r. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy
prawa zachodzi konieczność przystosowania zbierania wybranych frakcji odpadów na terenie gminy Gniezno,
a co za tym idzie dostosowania 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, w powyższym
zakresie. Niniejsza uchwała 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
została pozytywnie zaopiniowana postanowieniem ON.HK.0700.15.2017z dnia 24 listopada 2017r.,przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę
należy uznać za celową i uzasadnioną. 
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