Projekt
z dnia 11 lutego 2020 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XXI/..../2020
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia .................... 2020 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 2019 r., poz. 2010 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
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj.:
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.
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
w § 2 ust. 1, za którą została wniesiona opłata w ciągu roku.
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§ 3. Określa się częstotliwość
w podanych poniżej terminach:

odbioru

odpadów

komunalnych

od

właściciela

nieruchomości

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne- raz na dwa tygodnie w systemie „u źródła”,
b) budynki wielolokalowe- w okresie od listopada do marca raz na dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do
października raz na tydzień w systemie „ u źródła”,
c) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno- wypoczynkowe- raz na dwa tygodnie w systemie „u źródła”.
2) odpady komunalne zbierane selektywnie:
a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe
- jeden raz na dwa miesiące, w systemie „u źródła”;

z papieru

i odpady

opakowaniowe

z tektury

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - jeden raz na dwa miesiące, w systemie „ u źródła”;
c) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali - jeden raz w miesiącu, w systemie „u
źródła”;
d) bioodpady:
- budynki mieszkalne jednorodzinne- w okresie od listopada do marca- raz na miesiąc, w okresie od
kwietnia do października raz na dwa tygodnie w systemie „u źródła”,
- budynki wielolokalowe- w okresie od listopada do marca raz na miesiąc w okresie od kwietnia do
października raz na tydzień w systemie „u źródła”,
- nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno- wypoczynkowe- w okresie od listopada do marca- raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do
października raz na dwa tygodnie 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: bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady
opakowaniowe z metali, szkło, 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.
2. Bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, szkło, 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.
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.
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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 § 5 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. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r.
poz. 9260).
2) Uchwała nr XVI/103/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9148).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
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Uzasadnienie
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) dokonanej ustawą 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) wprowadzono
zmiany w uchwale 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 uchwalą
Rady Gminy Gniezno nr XVI/103/2019. W związku z ujednoliceniem aktów prawa miejscowego, wymogami
ustawowymi oraz rezygnacją z odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy zachodzi konieczność przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gniezno oraz by zachować spójność zapisów również, niniejszej uchwały.
Przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana postanowieniem ON.HK.0700.1.3.2020 z dnia
10.02.2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.
Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.
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