
Projekt

z dnia  21 października 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XVI/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/361/2018  Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7300) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów:

1) bioodpady,

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,

14) odpady niebezpieczne,

15) tekstylia i odzież,

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki.”,

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, należy prowadzić systemem:

1) indywidualnym- polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do 
tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej 
nieruchomości, albo

2) zbiorowym-  polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do 
tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości lub dla budynku wielorodzinnego.”.

2) w §5:

a) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj. bioodpady, tworzywa 
sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła i papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury od 1,1 
m³ do 2,5 m³ (od 1100 L do 2500 L).”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Worki do selektywnego zbierania odpadów tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury w systemie indywidualnym nie mogą mieć 
pojemności mniejszej niż 60 l.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury w systemie zbiorowym nie mogą mieć 
pojemności mniejszej niż 1100 l.”.

3) w §9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) bioodpady- w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.”;

4) w §13

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z zastrzeżeniem §12 ust. 2 obowiązani są 
do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co 
najmniej raz na dwa tygodnie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciele nieruchomości w budynkach wielolokalowych, z zastrzeżeniem §12 ust. 2 obowiązani są 
do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
w okresie od listopada do marca- co najmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października- 
co najmniej raz na tydzień.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe z zastrzeżeniem §12 ust. 2 obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie.”.

5) w §14:

a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) bioodpady:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych- w okresie od listopada do marca- co 
najmniej  raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października- co najmniej  raz na dwa 
tygodnie,

b) dla budynków wielolokalowych-  w okresie od listopada do marca- co najmniej  raz 
w miesiącu, w okresie od kwietnia do października- co najmniej  raz na tydzień,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe- w okresie od listopada do marca- co najmniej  raz 
w miesiącu, w okresie od kwietnia do października- co najmniej  raz na dwa tygodnie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 
odpadów komunalnych, tj. 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, 
odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki co najmniej 1 raz 
w roku.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła, papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury, 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, odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki 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.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób 
niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, w związku z czym właściciele nieruchomości nie mają 
obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.”.

6) w §17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaleca się aby bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości zagospodarować we własnym 
zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach na terenie posesji.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2018 roku Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę nr LIV/361/2018 w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z

2018 r. poz. 7300) określającą szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie

nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Gniezno. W dniu 6 września 2019 r.

weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach, zachodzi konieczność dostosowania regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Gniezno do wymagań ustawowych.

W niniejszej uchwale zwrot „odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe

ulegające biodegradacji i odpady zielone” zastąpiono wyrazem „bioodpady” zgodnie z zapisami wyżej

wskazanej ustawy. Stosownie do art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) częstotliwość wywozu niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych oraz bioodpadów w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż

raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków

mieszkalnych jednorodzinnych. Mając powyższe na uwadze zasadne było wprowadzenie w regulaminie

zmian w zakresie częstotliwości odbierania odpadów na terenie Gminy Gniezno. Dodatkowo, uznano za

stosowne wprowadzenie częstotliwości wywozu wyżej wymienionych odpadów dla nieruchomości, na

których nie zamieszkają mieszkańcy i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Nowelizacja ustawy określiła również wykaz odpadów przyjmowanych w punkcie

selektywnego zbierania odpadów, przez co zmieniono zapis uchwały dostosowując ją do obowiązujących

przepisów. Zawarte umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości na terenie Gminy Gniezno zachowują ważność do 31.12.2019 r., zatem by móc

przeprowadzić przetarg na kolejny okres, zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność

dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno do wymogów

ustawowych. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany postanowieniem..................................przez

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.
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