
UCHWAŁA NR XVIII/141/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia 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

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art.15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

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

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

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- papier i tekturę,

- szkło bezbarwne,

- szkło kolorowe,

- odpady wielkogabarytowe

2) przeterminowane leki należy oddawać do aptek zlokalizowanych na terenie gminy, adresy aptek dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów,

3) zużyte baterie należy oddawać do szkół i instytucji dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy
i Miasta Odolanów,

4) do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy mogą oddawać:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier i tekturę,

c) szkło bezbarwne,

d) szkło kolorowe,

e) odpady zielone,

f) puszki aluminiowe i metale,

g) odpady   niebezpieczne   i   odpady   problemowe   pochodzące   z   gospodarstw domowych takie jak 
przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp.

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe jednorodne - gruz,

i) odpady   budowlane    i    rozbiórkowe   zmieszane    do   4    Mg/ nieruchomość,

m) zużyte opony,

n) tworzywa sztuczne - styropian,
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o) opakowania wielomateriałowe typu tetrapak.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, 
nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem 
nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach 
nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów 
komunalnych, umieszczoną w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

§ 2. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1. mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej:

1) odpady komunalne zmieszane co dwa tygodnie,

2) tworzywa sztuczne, metale, szkło kolorowe i bezbarwne, papier raz w miesiącu

2. mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej:

1) odpady komunalne zmieszane raz w tygodniu,

2) tworzywa sztuczne, metale, szkło kolorowe i bezbarwne, papier co dwa tygodnie,

3. niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

1) odpady komunalne zmieszane co najmniej raz na dwa tygodnie,

2) tworzywa sztuczne, metale, szkło kolorowe i bezbarwne, papier co najmniej raz w miesiącu,

4. odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej dwa razy w roku z każdego typu nieruchomości,

5. odbiór odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1-4 odbywać się będzie w terminach wyznaczonych 
harmonogramem udostępnionym przez gminę właścicielom nieruchomości i dostępnym na stronie internetowej 
urzędu,

6. kosze uliczne należy opróżniać co najmniej raz w tygodniu.

§ 3. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7 do 
15 i w soboty od 8-12. Adres punktu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

2. Do punktu mieszkańcy mogą oddawać odpady komunalne na zasadach o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 
4 powyższej uchwały.

§ 4. 1. Każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może być zgłaszany nie 
później niż trzy dni po zaistnieniu zdarzena:

1) ustnie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów,

2) telefonicznie na nr 062 733 15 81,

3) pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Rynek 11, 63-430 Odolanów,

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@odolanow.pl 

2. Każdy przypadek zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych powinien zawierać:

1) imię, nazwisko lub nazwę i adres lub inne dane pozwalające na zidentyfikowanie właściciela 
nieruchomości,

2) telefon kontaktowy,

3) zwięzły opis niewłaściwego świadczenia usług z datą zdarzenia.
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3. Osoba odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w Urzędzie Gminy niezwłocznie przekazuje 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych informację o każdym przypadku zgłoszenia niewłaściwego sposobu świadczenia 
usługi.

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne lub podmiot prowadzący punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w terminie jednego dnia roboczego od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 3  informuje pisemnie, mailowo lub telefonicznie Urząd Gminy o sposobie załatwienia zgłoszenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXIX/208/12 z dnia 28. 12.2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, w art. 6r ust. 3 ustawy rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest określić szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zakres świadczonych usług został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej efektywny sposób, środki
uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację
systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.

Uchwała została zmieniona po kolejnej nowelizacji, gdzie dokładnie opisano sposób załatwiania
reklamacji przez mieszkańców w przypadku nieprawidłowego świadczenia usługi przed przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Treść niniejszej uchwały jest zgodna z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów.
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