
UCHWAŁA NR XVII/113/2016
RADY GMINY GRODZIEC

z dnia 5 maja 2016 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Koninie Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grodziec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące 
frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal; 

3) papier i tektura; 

4) szkło bezbarwne i kolorowe; 

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 4: 

1) przeterminowane leki 

2) chemikalia 

3) zużyte baterie i akumulatory 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) zużyte opony; 

7) odpady budowlane i remontowe – z wyłączeniem papy, azbestu, wełny mineralnej, itp.; 

8) odpady zielone. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości. 

4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina jako 
część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości 
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. 

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym 
i opublikowanym przez gminę – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, 
gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są 
z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym i opublikowanym przez gminę – nie rzadziej niż 6 razy 
w roku. 
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3. Selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub 
pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym 
i opublikowanym przez gminę – nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

4. Selektywnie zebrane odpady - szkło, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub 
pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym 
i opublikowanym przez gminę – nie rzadziej niż 4 razy w roku. 

5. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone w odpowiednich workach z folii lub 
pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym 
i opublikowanym przez gminę – nie rzadziej niż 4 razy w roku. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone 
właściciel może poddawać kompostowaniu. 

6. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, 
szkła i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie 
ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy 
Grodziec oraz dostępny w Urzędzie Gminy Grodziec. 

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-8 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w stacjonarnym punkcie 
selektywnego zbierania odpadów, który prowadził będzie przedsiębiorca realizujący zadania w zakresie odbioru 
tych odpadów komunalnych. 

2. Częstotliwość i harmonogram oraz miejsce świadczenia usług przez stacjonarny punkt zbierania odpadów 
komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w dniu świadczenia usługi lub w dniu następnym telefonicznie 
lub osobiście w Urzędzie Gminy Grodziec. 

2. Dane kontaktowe podane będą w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Grodziec. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 9 marca 2015 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Grodziec 

Mariusz Woźniak
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