
UCHWAŁA NR IX/56/2015 

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 30 pa ździernika 2015r. 

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 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:  

 

§1 

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

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) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych 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 nieograniczonej, 

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 z jednej nieruchomości 
rocznie,  

l. zużyte opony, w ilości do 4 szt. od jednego pełnoletniego mieszkańca rocznie, 

m. odpady zielone, w ilości nieograniczonej,  

 

3) We wskazanych miejscach na terenie Gminy odbiera się następujące odpady 
komunalne: 

a. przeterminowane leki mieszkańcy mają możliwość przekazać  
do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się na terenie aptek 
uczestniczących w zbiórce tych odpadów. Wykaz aptek podaje się  
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Rozdrażew 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  

b. zużyte baterie i akumulatory mieszkańcy mają możliwość przekazać  
do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się w budynkach 
użyteczności publicznej (Urząd Gminy, szkoły i przedszkola) 

 
2. Bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące ilości odpadów 

komunalnych:  

1) zmieszane odpady komunalne i selektywnie zbierane odpady komunalne  
w ilości nieograniczonej, 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 2 w ilości 
nieograniczonej (z wyjątkiem gruzu, zużytych opon). 

 

§ 2 

1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

1) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:  

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 2 tygodnie.  

2) Odbiór odpadów zbieranych selektywnie z terenów nieruchomości zamieszkałych 
prowadzony będzie z następującą częstotliwością:  

a. odpady zielone – raz w miesiącu od kwietnia do listopada, 

b. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, 
szkło – raz w miesiącu.  



c. odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie 
rzadziej niż raz w roku.  

 

§ 3  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostarczany jest właścicielom nieruchomości 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, ponadto publikowany jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Rozdrażew oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Rozdrażew.  

 

§ 4 

1. Określa się sposób świadczenia usług przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych:  

1) W stacjonarnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie o których mowa  
w § 1 ust.1 pkt 2), 

2) Transport odpadów do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt, 

3) Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia stacjonarnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wykazem odbieranych  
w nich rodzajów odpadów komunalnych podaje się do publicznej wiadomości  
na stronie internetowej Urzędu Gminy Rozdrażew oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty, 

4) Odpady umieszczane są w przygotowanych kontenerach i pojemnikach 
odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych, 

5) Dostarczenie odpadów należy zgłosić do pracownika punktu, który  
je sprawdzi oraz wskaże miejsce rozładunku.  

 

§ 5 

1. Właściciel nieruchomości zgłasza przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminie 
do trzech dni od zaistnienia zdarzenia:  

1) ustnie w Urzędzie Gminy, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500,  

2) telefonicznie pod nr telefonu (62) 722 21 379 lub (62) 72 21 305, od poniedziałku 
do piątku w godz. . 700 - 1500,  

3) pisemnie na adres: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,  

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@rozdrazew.pl, 

2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę 
zgłaszającego, adres nieruchomości której dotyczy, a także opis i datę niewłaściwego 
świadczenia usług przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.  



 

3. W sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 sporządza się notatkę służbową, która 
zawiera dane wskazane w ust. 2.  

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.  

 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 2013r. 
w sprawie 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 r., poz. 3004).  

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r. 

 

          Przewodniczący Rady Gminy 

          Artur Jakubek 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) rada gminy ma obowiązek podjąć 
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.  

Nowa ustawa, która weszła w życie 1 lutego 2015 roku rozszerzyła zakres tejże uchwały,  
co spowodowało konieczność modyfikacji zapisów w akcie prawa miejscowego.  

Nowelizacja wprowadziła zmiany art. 6r ust. 3, 3a-d określając m.in.: sposób świadczenia 
usług przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 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, ograniczenie 
ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne odbierane lub przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych została dostosowana  
do znowelizowanej ustawy, z tym że dotychczasowy odbiór odpadów zielonych odbywający 
się od maja do listopada zmieniono na okres od kwietnia do listopada.  

W zamian za uiszczaną opłatę odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,  
w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także we wskazanych 
miejscach na terenie Gminy Rozdrażew odpady komunalne w ilości nieograniczonej 
zebranej przez właściciela. Ograniczenia ilościowe dotyczą jedynie zużytych opon oraz 
odpadów rozbiórkowych.  

W świetle art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt 
uchwały 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 podlega zaopiniowaniu przez powiatowego inspektora sanitarnego 
w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

         Wójt Gminy 

          Mariusz Dymarski 

Wójt Gminy  

Mariusz Dymarski  


