
UCHWAŁA NR XI/102/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 października 2019 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 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.

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3c, 
ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 i 1579) uchwala się, 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) zmieszane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak: szkło bezbarwne i szkło kolorowe, papier 
i tekturę, tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe i metale, odpady ulegające 
biodegradacji - odpady kuchenne, popiół;

2) odbiera się odpady selektywnie zbierane w punktach wyznaczonych na terenie gminy:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) gruz i opady budowlane i porozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym 
zakresie,

f) zużyte opony o średnicy do 1 m, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej,

g) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone,

h) odzież i tekstylia,

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

j) popiół,

k) odpady niebezpieczne tj. opakowania po farbach innych substancjach niebezpiecznych, środki 
ochrony roślin, tusze do drukarek, środki chemiczne, detergenty, kwasy, termometry rtęciowe, 
rozpuszczalnik itp.
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2. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym 
bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, w miejscu wyodrębnionym na 
granicy posesji lub przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem 
odbioru.

3. Pojemniki i worki powinny być wystawiane do miejsc umożliwiających odbiór zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

4. 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.

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, który odbywać się będzie 
następująco:

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy 
jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości z obszarów 
zabudowy jednorodzinnej:

a) szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywo sztuczne w tym odpady wielomateriałowe i metal oraz 
papier i tektura - raz w miesiącu,

b) popiół – w okresie od IX do V raz w miesiącu,

c) odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne – raz na dwa tygodnie,

3) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości obszarów zabudowy 
wielolokalowej – raz na dwa tygodnie, a w części miejskiej w okresie od 1 kwietnia do 
30 października - raz na tydzień,

4) odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości z obszarów 
zabudowy wielolokalowej:

a) szkła bezbarwnego i kolorowego oraz tworzyw sztucznych w tym odpadów 
wielomateriałowych, metalu, papieru i tektury - raz w miesiącu,

b) popiół – w okresie od IX do V raz w miesiącu,

c) odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne – raz na dwa tygodnie, a w części miejskiej 
w okresie od 1 kwietnia do 30 października - raz na tydzień,

5) odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na zasadach jak w ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 oddaje się do punktu selektywnej zbiórki lub innego 
miejsca wyznaczonego prze Gminę, przy czym punkty selektywnej zbiórki przyjmuje odpady dwa razy 
w tygodniu.

3. W punkcie selektywnej zbiórki nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w tym 
gruz, odpady budowlane i porozbiórkowe, zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo – budowlanych, pielęgnacji 
terenów zieleni, sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których 
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbiera się odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust. 1, w każdej ilości.
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§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktów selektywnej zbiórki odpadów 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, gruz, odpady rozbiórkowe i budowlane, odpady biodegradowalne – 
odpady zielone, odzież i tekstylia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, popiół, odpady niebezpieczne,

2) zbiórka przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, gruzu, odpadów rozbiórkowych i pobudowlanych, odpadów 
biodegradowalnych – odpadów zielonych, odzieży i tekstyliów, odpady niekwalifikujących się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek, popiołów i odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie 
w punkcie selektywnej zbiórki zlokalizowanym na obszarze miejscowości Dobrzyca, ul. Jarocińska 
20. Informacja o terminach i godzinach odbioru odpadów w punkcie selektywnej zbiórki zostanie 
przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,

3) zbiórka przeterminowanych leków odbywać się będzie również w punkcie zbiórki odpadów 
w aptekach zlokalizowanych na terenie gminy,

4) zbiórka zużytych baterii odbywać się będzie również w punktach zbiórki zlokalizowanych 
w placówkach oświatowych,

5) zużyte akumulatory oddaje się także do punktu ich sprzedaży, przy zakupie nowych.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne lub punkt selektywnej zbiórki, właściciel nieruchomości zgłasza nieprawidłowość 
nie później niż 2 dni od dnia jej zaistnienia, do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca za pośrednictwem 
dostępnych środków komunikacji tj.: telefonicznie, pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
gmina@ugdobrzyca.pl, pisemnie na adres urzędu lub osobiście.

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2019 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 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 (Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp. 
z 2019 r., poz. 2232).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/102/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 października 2019 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 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.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.

Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), stosownie do art. 6r ust. 3 i 3d. ustawy - rada gminy, w drodze

uchwały zobowiązana jest określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Dobrzyca 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 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest

bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą

podstawę do wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobrzyca.

Treść niniejszej uchwały jest zgodna z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Dobrzyca.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak 
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