
 

 

UCHWAŁA NR XV/144/20 

RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Gminy i Miasta 

Odolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Odolanów oraz zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

2. Uchwała określa również tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości oraz przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą od 

właścicieli nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

5) popiół i żużel z palenisk domowych; 

6) przeterminowane leki; 

7) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) inne komunalne odpady niebezpieczne (w szczególności: świetlówki, żarówki, termometry rtęciowe); 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlano – rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 
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13) zużyte opony; 

14) odzież i tekstylia; 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

16) odpady resztkowe - to znaczy pozostałe po segregacji zmieszane odpady komunalne. 

2. W ramach świadczonych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina i Miasto Odolanów wyposaża nieruchomości zamieszkałe w następujące pojemniki i worki służące do 

zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

a) w pojemnik koloru szarego o pojemności 120l na popiół i żużel z palenisk domowych; 

b) w worki jednorazowe do segregacji odpadów: 

- o pojemności 80l: biały na szkło bezbarwne, zielony na szkło kolorowe i brązowy na odpady 

ulegające biodegradacji oraz, 

- o pojemności 120l: żółty na metale i tworzywa sztuczne, niebieski na papier i makulaturę; 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej pojemniki na popiół  w ilości i wielkości zależnej od ilości 

mieszkańców i częstotliwości odbieranych odpadów. 

3. W ramach świadczonych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina i Miasto Odolanów nie wyposaża w pojemniki: 

1) nieruchomości nie zamieszkałych w tym hoteli; 

2) nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

3) rodzinnych ogródków działkowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 

o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176) 

4) nieruchomości na których odpady komunalne powstają sezonowo. 

4. Gmina i Miasto Odolanów wyposaża w worki jednorazowe do segregacji odpadów komunalnych 

określone w pkt 1b wszystkie nieruchomości, w tym nieruchomości określone w ust. 2 pkt 3. 

5. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów nie będą odbierane 

z nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika. Gmina i Miasto Odolanów nie wyposaża takich 

nieruchomości w worki jednorazowe do segregacji odpadów komunalnych. 

6. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

odbierane będą od właścicieli nieruchomości tylko odpady umieszczone w pojemnikach,  które są oznakowane 

w sposób widoczny naklejkami dostarczonymi przez Gminę i Miasto Odolanów. 

7. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

odbierane będą od właścicieli nieruchomości tylko odpady umieszczone w workach, w które wyposaża 

mieszkańców Gmina i Miasto Odolanów. 

§ 3. 1. Frakcje odpadów określone w § 2 ust. 1 dzieli się na osiem  grup odpadów ze względu na sposób 

gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy: 

1) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło kolorowe i szkło bezbarwne; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
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4) odpady ulegające biodegradacji; 

5) popiół i żużel z palenisk domowych; 

6) odpady  resztkowe – pozostałość po segregacji, komunalne odpady zmieszane; 

7) „odpady problemowe”  (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony); 

8) „odpady problemowe pozostałe” - niebezpieczne i budowlane  (w szczególności zużyte baterie 

i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, farby, oleje, świetlówki, żarówki termometry rtęciowe 

i odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony, odzież i tekstylia, odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igieł i strzykawek). 

2. Frakcje wymienione w ust. 1 punkty 1 do 6 niniejszego paragrafu gromadzi się w zestawach pojemników 

i worków opisanych w § 6 uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XV/143/20 z dnia 10 lutego 2020r. 

w sprawie regulaminu utrzymania i czystości na terenie GMiny i Miasta Odolanów. 

3. Ustala się poniżej następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

 

Rodzaj odpadów 

Rodzaj zabudowy 

Jednorodzinna, Mieszana
1
, 

Sezonowa, Nie zamieszkała 

Wielolokalowa 

Papier raz w miesiącu  raz na dwa tygodnie  

Szkło  raz w miesiącu  raz na dwa tygodnie 

Metale i tworzywa sztuczne raz w miesiącu raz w miesiącu 

Odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów 

W okresie od kwietnia do listopada 

nie rzadziej  niż raz na 2 tygodnie, 

w pozostałym okresie raz na miesiąc 

W okresie od kwietnia do listopada 

nie rzadziej niż raz w tygodniu  

w pozostałym okresie raz na dwa 

tygodnie  

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe  (w tym zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny) 

raz w roku raz w roku 

Odpady resztkowe - pozostałe po 

segregacji zmieszane odpady 

komunalne 

co dwa tygodnie co tydzień 

Popiół i żużel z palenisk 

domowych 

w okresie od października do 

kwietnia co dwa tygodnie 

co dwa tygodnie 

(1)
  - Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 4. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości 

zamieszkałych mogą przekazać w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, 

w tym: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło bezbarwne i kolorowe, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, 

7) popiół, 

8) przeterminowane leki, 

9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 
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10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i odpady wielkogabarytowe, 

13) odzież i tekstylia, 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 4 ton z nieruchomości, za 

którą została uiszczona opłata w ciągu roku, 

16) zużyte opony stanowiące odpady komunalne, w ilości do 4 szt. z nieruchomości  za którą została 

uiszczona opłata w ciągu roku, 

17) styropian, 

18) inne odpady problemowe w szczególności: świetlówki, żarówki, termometry rtęciowe. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

które należą do gminnego systemu gospodarki odpadami, mogą oddawać w Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w ramach uiszczonej opłaty: 

a) bez ograniczeń odpady komunalne: papier, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe (mające charakter odpadów komunalnych) w ilości do 4 ton rocznie na 

nieruchomość. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt właściciele nieruchomości. 

4. Właściciele nieruchomości po dostarczeniu odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych otrzymują potwierdzenie ich dostarczenia ze wskazaniem rodzaju odpadu i jego masy. 

§ 5. 1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

należy zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, telefonicznie lub w formie elektronicznej, do 

zgłoszenia można dołączyć dowody (zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia). 

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę  zgłaszającego, wskazanie właściciela 

nieruchomości, adresu nieruchomości, opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania). 

3. Zgłoszenie należy wnieść nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po wystąpieniu zdarzenia, w którym 

usługa została niewłaściwie wykonana, do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Odolanów ul. Rynek 11, 

telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@odolanow.pl . 

4. Jeżeli w zgłoszeniu nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący zgłoszenie nie ma możliwości 

ustalenia adresu zgłaszającego na podstawie posiadanych danych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Odpowiedź na złożone zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że 

składający zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych 

w niniejszej uchwale. 

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

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVIII/141/16 z dnia 14.06.2016r. 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. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2020r.  

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Janusz Szustkiewicz 
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