
UCHWAŁA NR XIX/190/2020 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 27 listopada 2020 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego – uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Sieroszewice za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) papier; 

c) metal; 

d) tworzywo sztuczne; 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f) szkło; 

g) bioodpady; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 

a) papier; 

b) metal; 

c) tworzywo sztuczne; 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

e) szkło; 

f) bioodpady 

g) odpady niebezpieczne; 

h) zużyte baterie i akumulatory; 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

l) przeterminowane leki; 

m) chemikalia; 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

o) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

3) we wskazanych miejscach na terenie Gminy Sieroszewice odbiera się następujące odpady komunalne: 
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a) przeterminowane leki - mieszkańcy mają możliwość przekazać do odpowiednio oznaczonych 
pojemników znajdujących się w wybranych miejscach ogólnodostępnych oraz na terenie przychodni 
i aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Sieroszewice; 

b) zużyte baterie i akumulatory - mieszkańcy mają możliwość przekazać do odpowiednio oznaczonych 
pojemników znajdujących się w wybranych miejscach ogólnodostępnych, w placówkach oświatowych 
i budynkach użyteczności publicznej, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Sieroszewice lub przekazywanie do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż baterii 
i akumulatorów; 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - mieszkańcy mają możliwość przekazać podczas 
zorganizowanych zbiórek prowadzonych przez podmiot świadczący usługę w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych lub przekazanie do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w przypadku zakupu nowego sprzętu. 

§ 2. Odpady komunalne, o których mowa w § 1 odbierane są od właścicieli nieruchomości w ilości 
nieograniczonej z wyjątkiem: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
można dostarczyć w ilości do 300 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego; 

2) zużytych opon od samochodów osobowych, które do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych można dostarczyć w ilości do 4 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego. 

§ 3. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy z pojemników, w które właściciel jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość. 

§ 4. 1. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-g odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy poprzez odbiór worków lub pojemników, w które właściciel jest zobowiązany 
wyposażyć nieruchomość. 

2. W przypadku posiadania przydomowego kompostownika na terenie nieruchomości zamieszkałych 
jednorodzinnych, zwalnia się właściciela z posiadania worków lub pojemników na bioodpady. 

§ 5. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy: 

l) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz 1 raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych, za wyjątkiem okresu od l 
kwietnia do 31 października, gdzie odbierane będą z częstotliwością: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych  - l raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - 1 raz na tydzień; 

2) selektywnie zbierane frakcje odpadów: 

a) metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu; 

b) papier – 1 raz na trzy miesiące, 

3) selektywnie zbierane frakcje odpadów tj. bioodpady - l raz w miesiącu, za wyjątkiem okresu od l kwietnia 
do 31 października, gdzie odbierane będą z częstotliwością: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - l raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - 1 raz na tydzień; 

4) selektywnie zbierane frakcje odpadów meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podczas zbiórki prowadzonej 1 raz w roku 
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot odbierający odpady. 

§ 6. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK): 

1) w stacjonarnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady 
komunalne zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 pkt 2 uchwały; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7906D923-42CE-4939-A3F4-DABCDAD2C6F1. podpisany Strona 2



2) transport odpadów do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt; 

3) osoba dostarczająca odpady do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK) zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach; 

4) umieszczanie dostarczonych odpadów odbywa się pod nadzorem pracownika stacjonarnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

§ 7. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK: 

l) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przez 
prowadzącego PSZOK mogą być zgłaszane do Urzędu Gminy Sieroszewice, pisemnie, telefonicznie (tel. 
62 7396076) lub drogą elektroniczną (e-mail: odpady@sieroszewice.pl); 

2) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przez 
prowadzącego PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie, w szczególności w przypadku braku odbioru 
odpadów z nieruchomości w wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów terminie, lub po dniu 
zaistnienia 
zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia; 

3) zgłoszenie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, opis zdarzenia 
i termin niewłaściwego świadczenia usługi; 

4) zgłoszenia wnoszone w sposób określony w pkt l, rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, w szczególności 
w przypadkach braku odbioru odpadów w wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów terminie, 
nie później niż w terminie do 7 dni; 

5) odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej zostało złożone chyba, że składający 
zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w pkt 1. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 9. Traci moc Uchwała Rady Gminy Sieroszewice nr VIII/96/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku 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, w częstotliwości odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 6875). 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁA NR XIX/190/2020
RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 27 listopada 2020 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

Rada gminy zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) określa, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, 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, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W uchwale dopuszcza się
ograniczenie ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady
komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dopuszcza zróżnicowanie
częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być
rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Niniejsza uchwała określa także 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.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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