
 

        UCHWAŁA NR XXVI/154/2013  

                                            RADY GMINY ROZDRAŻEW 

                                            z dnia 12 marca 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści   i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczon ą przez wła ściciela nieruchomo ści opłat ę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r, ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 391, ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r.: 

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

− papier i tektura (makulatura), 

− tworzywa sztuczne, 

− opakowania wielomateriałowe, 

−  metale, 

− szkło, 

− odpady wielkogabarytowe, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− odpady zielone. 

2) bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące ilości odpadów 

komunalnych: 

a) zmieszane odpady komunale w ilości do 240 litrów miesięcznie w przeliczeniu                 

na jednego mieszkańca, 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. b) -  

w ilości nieograniczonej. 

3) Zmieszane odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych odbierane 

będą: 

a) od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowanych jest nie więcej niż 



siedem lokali – raz w miesiącu, 

b) od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane jest więcej niż siedem 

lokali – raz na tydzień. 

4) Następujące frakcje odpadów selektywnie zbieranych z terenów nieruchomości 

zamieszkałych odbierane będą od właścicieli nieruchomości niezależnie od liczby 

lokali: 

a) odpady zielone – od maja do końca listopada – raz w miesiącu 

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,  papier i tektura, 

szkło – raz w miesiącu. 

5) odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie 

zbieranych: 

− odpadów wielkogabarytowych, 

− zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

           będzie prowadzone nie rzadziej niż raz w roku. 

6) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w mobilnych 

punktach zbiórki odpadów problemowych zbierane będą następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 

b) metal, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 

d) szkło, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 

e) opakowania wielomateriałowe, w ilości nieograniczonej, 

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, w ilości nieograniczonej, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 

w ilości nieograniczonej, 

h) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, 

w ilości do 10 kg łącznie od jednego mieszkańca rocznie, 

i) zużyte baterie i akumulatory, w ilości nieograniczonej, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograniczonej, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 150 kg od jednego mieszkańca 

rocznie, 

l) zużyte opony, w ilości do 6 szt. od jednego mieszkańca rocznie, 

m) odpady zielone, w ilości nieograniczonej. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 



§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 r.  

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

       Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                     
(Dz. U. z 2012r. poz. 391ze zm.), nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Nowy system musi zacząć funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 r.  

Rada Gminy zobowiązana jest podjąć niniejszą uchwałę, w celu określenia, jakie usługi 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będą wykonywane 
w ramach tej opłaty. Zakres uchwały określa w szczególności: 

-  ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 

-  częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

-  sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Ilość odpadów komunalnych została określona w projekcie uchwały w taki sposób,                    
aby w ramach opłaty odebrane zostały wszystkie odpady wytwarzane przez zadeklarowaną 
ilość mieszkańców tworzących gospodarstwo domowe z danej nieruchomości. 
W uchwale zaproponowano więc odpowiednie ilości zmieszanych odpadów komunalnych. 
Wskazane jest odebranie od właściciela nieruchomości możliwie dużej ilości odpadów 
selektywnie zbieranych, ze względu na konieczność wykazania przez gminy określonych 
poziomów recyklingu papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Poziomy                                    
te w kolejnych latach będą coraz wyższe, przez co niewskazanym jest określanie limitów 
ilości tych odpadów w ramach opłaty. Należy motywować mieszkańców do możliwie 
wysokich poziomów selektywnej zbiórki. 

Ustawa wprowadza obowiązek selektywnego zbierania wielu frakcji odpadów komunalnych, 
takich jak odpady niebezpieczne, zielone, wielkogabarytowe, wielomateriałowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony czy odpady budowlane 
i rozbiórkowe. Ze względów praktycznych, nie sposób wyobrazić sobie selektywną zbiórkę 
tych odpadów w gospodarstwie domowym. Jednym z rozwiązań jest organizowanie 
tzw. zbiórki objazdowej, w ramach której co najmniej raz do roku odbierane będą 
od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne 
(w nieograniczonej ilości). Nowym zadaniem własnym gminy jest tworzenie punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK-ów, w których zbierane będą 
wszystkie wskazane w ustawie frakcje odpadów komunalnych. Poza odbiorem odpadów 
bezpośrednio od właściciela nieruchomości, w ramach uiszczanej opłaty, wskazano więc 
możliwość pozostawiania przez mieszkańców odpadów w PSZOK-u. Podobnie jak 
w przypadku odpadów odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, nie 
określono maksymalnej ilości odpadów selektywnie zbieranych (dla których gmina uzyskać 
musi określone poziomy recyklingu), które mieszkaniec może dostarczyć do punktu w 
ramach opłaty. Określono natomiast maksymalne poziomy dla odpadów niebezpiecznych, 



odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon. 

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości została 
określona na podstawie analizy organizacyjnej i logistycznej systemu.  

Szczegółowy sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określa 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew. 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę kalkulacji wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jej zakres znajdzie odzwierciedlenie także w zapisach specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Uchwała ta stanowi podstawę do prowadzenia dalszych działań mających                                       
na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


