
UCHWAŁA NR XXX/184/2013
RADY GMINY PIASKI

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkałej odbierana będzie, następująca ilość odpadów : 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenów zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej - 
w ilości zgromadzonej w pojemnikach, w które nieruchomość jest wyposażona, 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania 
wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe oraz odpady ulegające biodegradacji, z terenów zabudowy 
jednorodzinnej oraz z budynków wielolokalowych, w których nie ustanowiono zarządu nieruchomością 
wspólną, - w każdej ilości zebranej w workach z folii LDPE o pojemności 60 - 120 L, na każdą frakcję osobno, 

3) selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w pkt 2, z budynków wielolokalowych, w których 
ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną – w każdej ilości zgromadzonej w pojemnikach lub workach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, w które nieruchomość jest wyposażona. 

2. Właściciel nieruchomości przy jej wyposażeniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych nieselektywnych (zmieszanych) zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do 
częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemnika, 
kierując się normatywami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski. 

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki i worki wypełnione odpadami 
komunalnymi w dniu odbioru wynikającego z harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę odbierającego, 
w miejscu widocznym i dostępnym. 

4. Niemożność odbioru odpadów spowodowana brakiem dostępu do pojemników, w których gromadzone są 
odpady nie będzie traktowana jako usługa niezrealizowana. 

5. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach 
na odpady zmieszane oraz workach i pojemnikach na oznaczone frakcje selektywnie zbieranych odpadów. 

6. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach nie 
spełniających wymogów, wynikających z Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Piaski , 
nie będą odbierane. 

7. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Piaski są traktowane i odbierane jako odpady zmieszane. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę gmina wyposaży właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie 
jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a właściciela nieruchomości zamieszkałej 
w zabudowie wielolokalowej w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Z chwilą uruchomienia zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych właściciel nieruchomości 
, który zadeklarował selektywne zbieranie odpadów otrzyma pojemniki lub worki o których mowa w ust.1. 

3. W kolejnych miesiącach dostarczanie worków odbywać się będzie na zasadzie wymiany worka zapełnionego 
na worek pusty. 

§ 3. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina organizuje miejsca 
zbiórki dla niżej wymienionych odpadów: 
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1) przeterminowanych leków, które należy dostarczać do oznakowanych pojemników usytuowanych w aptekach 
i placówkach służby zdrowia, 

2) zużytych baterii , które należy dostarczać do specjalnie oznakowanych pojemników usytuowanych 
w placówkach handlowych, oświatowych oraz na terenie urzędu gminy. 

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarcza się w każdej 
ilości do wyznaczonych miejsc zbiórki, zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym. 

3. Zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe ( niezanieczyszczone frakcje gruzu), przeterminowane 
chemikalia, metale, odzież i tekstylia, drewno w tym opakowania z drewna, będą przyjmowane w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Informacje o miejscach zbiórek będą podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie odbywało się zgodnie 
z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą z następującą częstotliwością : 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej - dwa razy w miesiącu, 

2) odpady zbierane selektywnie wymienione w § 1 ust.1 pkt 2, w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, a w 
zabudowie wielolokalowej dwa razy w miesiącu, 

3) odpady ulegające biodegradacji, w okresie maj-październik dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz 
w miesiącu, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe, w terminach ustalonych 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne- dwa razy w roku. 

2. Harmonogram odbioru, o którym mowa w ust. 1 zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom na 
stronie internetowej urzędu : www.piaski-wlkp.pl oraz dostarczony właścicielowi nieruchomości. 

§ 5. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady powiadamia organ gminy o nie wywiązywaniu się właściciela 
nieruchomości z zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz o innych 
nieprawidłowościach w zbiórce odpadów. Powiadomienie skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Powiadomienia o którym mowa w ust.1 dokonuje się pisemnie z podaniem, danych osobowych właściciela 
nieruchomości, daty zdarzenia, danych pracownika dokonującego sprawdzenia prawidłowości gromadzenia 
odpadów komunalnych wraz z uzasadnieniem przyjęcia odpadów jako zmieszanych. Do powiadomienia dołącza 
się dokumentację fotograficzną. 

3. W decyzji ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się również okres jej 
obowiązywania. 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości powiadamia organ gminy o fakcie nieodebrania lub odebrania po terminie 
odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego oraz o innych nieprawidłowościach odbioru odpadów komunalnych. 

2. Powiadomienia dokonuje się pisemnie z podaniem danych osobowych zgłaszającego oraz z opisaniem 
zdarzeń które miały miejsce. 

§ 7. 1. Ustala się, że do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego 
w miejscowości Smogorzewo, właściciel nieruchomości zamieszkałej w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi , będzie miał możliwość dostarczenia selektywnie zebranych niżej 
wymienionych frakcji odpadów: 

1) papieru i tektury , 

2) tworzyw sztucznych, 

3) szkła białego i szkła kolorowego, 

4) metali, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) odpadów ulegających biodegradacji, 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

Strona 2Id: GSLRY-KEGKR-DDAGI-XAXLL-PXZCI. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————



8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

9) zużytych akumulatorów i baterii, 

10) zużytych opon, 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub 
pozwolenia na budowę, 

13) odzieży i tekstyliów, 

14) drewna w tym opakowań z drewna. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza do PSZOK-u, 
odpady o których mowa w ust.1, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem. 

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie czynny w dni powszednie w godzinach ustalonych 
przez podmiot prowadzący, 

4. Informacja o lokalizacji punktu, podmiocie prowadzącym punkt , godzinach otwarcia , telefonie 
kontaktowym będzie podana do publicznej wiadomości przez Urząd Gminy w Piaskach. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2013 r 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Piaski 

Irena Różalska
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