
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/251/2017 

RADY GMINY SOŚNIE 

z dnia 9 listopada 2017 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 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r.  poz. 1289) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Gminy Sośnie uchwala, 

co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sośnie i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości zamieszkałych, wg 

ustalonego harmonogramu, następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne – odbierane w ilościach określonych w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Sośnie, zbierane w pojemnikach metalowych lub plastikowych 

o pojemnościach oraz normach dostosowanych do wymogów określonych w ww. Regulaminie; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne następujących frakcji: szkło białe i kolorowe, papier, tworzywa 

sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych - zbierane w workach i pojemnikach 

o pojemnościach oraz normach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Sośnie; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte opony oraz odpady budowlane 

i rozbiórkowe zebrane w selektywny sposób – przyjmowane będą w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, a do czasu jego powstania zbierane będą okresowo, w systemie mobilnym, za pomocą 

mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych wg ustalonego harmonogramu, 

wcześniej podanego do publicznej wiadomości mieszkańców. 

§ 3. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości niezamieszkałych, 

wg ustalonego harmonogramu, taką ilość zmieszanych odpadów komunalnych, która odpowiada ilości 

wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości 

pojemników oraz częstotliwości ich odbierania. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 listopada 2017 r.

Poz. 7427



2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości niezamieszkałych, wg 

ustalonego harmonogramu, taką ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych następujących frakcji: 

szkło białe i kolorowe, papier, tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe, odpady 

ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych - (zbierane 

w workach i pojemnikach o pojemnościach oraz normach określonych w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Sośnie) - która odpowiada ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania. 

3. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż określono w ust. 1 przedsiębiorca, na zlecenie 

Gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w tej zwiększonej ilości, a właściciel nieruchomości złoży 

nową deklarację, określającą zwiększoną ilość odpadów i uiści opłatę według tej deklaracji. Jeżeli deklaracja 

nie zostanie złożona Wójt Gminy w decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za odebrane, 

a niezadeklarowane w deklaracji ilości odpadów. 

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się tereny 

i obiekty służące do użytku publicznego są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach 

pojemników lub koszy ulicznych na odpady komunalne oraz ich systematycznego opróżniania, z zachowaniem 

warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych. 

§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne – z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, odbierane będą nie rzadziej 

niż dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem ust.3, natomiast z budynków wielolokalowych odbierane będą 

nie rzadziej niż raz w tygodniu, z zastrzeżeniem ust.3; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) szkło białe i kolorowe - zbierane selektywnie, umieszczane w worku/pojemniku w kolorze zielonym, 

oznaczonym napisem „Szkło”, 

b) papier - zbierany selektywnie, umieszczany w worku/pojemniku w kolorze niebieskim, oznaczonym 

napisem „Papier”, 

c) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe - zbierane selektywnie, umieszczane 

w worku/pojemniku w kolorze żółtym, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych 

– zbierane selektywnie, umieszczane w worku/pojemniku w kolorze brązowym, oznaczonym napisem 

„Bio” 

- odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu z zamieszkałych nieruchomości jednorodzinnych, 

z zastrzeżeniem ust. 3, natomiast z budynków wielolokalowych odbierane będą nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust.3; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe będą okresowo odbierane dwa razy w roku za pomocą mobilnego 

punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. „gratowozu”. Mieszkańcy mogą również 

dostarczać ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie okresowo odbierany dwa razy w roku za pomocą 

mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. „gratowozu”. Mieszkańcy 

mogą również dostarczać ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie 

nowego sprzętu; 

5) odpady niebezpieczne i odpady problemowe, wszelkiego rodzaju chemikalia (pozostałe odpady 

niebezpieczne w szczególności farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje), pochodzące ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych będą okresowo odbierane dwa razy w roku za pomocą mobilnego 

punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. „gratowozu”. Mieszkańcy mogą również 

dostarczać ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 
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6) zużyte baterie i akumulatory, pochodzące z gospodarstw domowych będą okresowo odbierane dwa razy 

w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych tzw. 

„gratowozu”. Mieszkańcy mogą również przekazywać ww. odpady placówkom handlowym, prowadzącym 

ich sprzedaż detaliczną lub dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz do innych uprawnionych punktów odbioru ww. odpadów na terenie gminy (m. 

in. punktów sprzedaży akumulatorów). Zużyte baterie są również zbierane i odbierane w systemach zbiórki, 

prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych i gmachach użyteczności 

publicznej, której adresy będą zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Sośnie. Pojemniki na baterie 

umieszczone w budynkach użyteczności publicznej, takich jak placówki oświatowe i urzędy będą 

opróżniane co najmniej dwa razy w roku; 

7) zużyte opony mogą być dostarczane przez mieszkańców samodzielnie i na własny koszt do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a do czasu jego powstania zbierane będą okresowo dwa 

razy w roku w systemie mobilnym za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych 

i problemowych tzw. „gratowozu” wg ustalonego harmonogramu, wcześniej podanego do publicznej 

wiadomości mieszkańców; 

8) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych, samodzielnie dostarczać do 

specjalistycznych pojemników usytuowanych na terenie aptek i placówek służby zdrowia lub przekazać we 

własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te będą okresowo 

opróżniane za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych co najmniej 

raz na dwa miesiące; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe jednorodne (gruz) oraz budowlane i rozbiórkowe zmieszane, stanowiące 

odpady komunalne (wytwarzane przez mieszkańców), pochodzące z prac remontowych, budowlanych 

i rozbiórkowych mieszkańcy dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości 

do 1,5 m³ na rok, na jedną nieruchomość; 

10) dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

i odpadów zielonych zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami, a uzyskany materiał wykorzystywać na potrzeby własne lub dostarczyć 

własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu bądź w uzasadnionych 

przypadkach minimum raz w miesiącu z wyjątkiem: 

a) odpadów z cmentarzy i miejsc pamięci narodowej - odbieranych dodatkowo w tygodniu poprzedzającym 

1. listopada, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w tygodniu po 1. listopada; 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości w części zamieszkałych, a w części 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne -  dwa razy w miesiącu bądź w uzasadnionych 

przypadkach minimum raz w miesiącu; 

3) odpady niesegregowane (zmieszane) z koszy ulicznych, parków, skwerów, placów zabaw – nie rzadziej niż 

raz w tygodniu, z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych; 

4) odpady zbierane selektywnie zgodnie z § 3 ust. 2 – będą odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

5) odpady zbierane selektywnie zgodnie z § 3 ust. 2, z nieruchomości w części zamieszkałych a w części 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 odbywać się będzie zgodnie 

z harmonogramem, ustalonym przez Gminę Sośnie z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym 

Gmina Sośnie zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. Harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

§ 5. 1. Gmina tworzy punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. „PSZOK”, na terenie 

Gminy Sośnie, którego adres oraz dane kontaktowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Sośnie. Do momentu powstania tego punktu, będzie działał mobilny punkt odbioru odpadów 

problemowych tzw. „gratowóz”, który będzie działał zgodnie z częstotliwością określoną w § 4 ust. 1 pkt 3-8. 
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2. Odpady, które wymieniono w § 4 ust. 1 pkt 3-9 należy wydzielić ze strumienia odpadów i pozbyć się 

poprzez dostarczenie ich w godzinach otwarcia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Sośnie, jeśli takowy punkt jeszcze nie powstał, odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-8 

należy oddać do mobilnego punktu odpadów problemowych tzw. „gratowozu”, zgodnie z harmonogramem 

odbioru. 

3. Mobilny punkt odbioru odpadów niebezpiecznych i problemowych, do czasu powstania punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, świadczy usługi na rzecz przyjmowania od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, selektywnie wydzielonych frakcji komunalnych, o których mowa  w   § 

4 ust. 1 pkt 3-8. 

4. Mieszkańcy mogą również dostarczyć samodzielnie odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-2 do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy. 

5. Częstotliwość i harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, posegregowane 

niezgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały oraz zasadami określonymi 

w Regulaminie, traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne, odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 

w pojemnikach i workach, spełniających wymagania obowiązujących norm określonych szczegółowo 

w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sośnie: 

1) zmieszane odpady komunalne – gromadzone w metalowych lub plastikowych pojemnikach; 

2) szkło białe i kolorowe - zbierane selektywnie, umieszcza się w worku/pojemniku w kolorze zielonym, 

oznaczonym napisem „Szkło”; 

3) papier - zbierany selektywnie, umieszcza się w worku/pojemniku w kolorze niebieskim, oznaczonym 

napisem „Papier”; 

4) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe - zbierane selektywnie, umieszcza się 

w worku/pojemniku w kolorze żółtym, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych– 

zbierane selektywnie, umieszcza się w worku/pojemniku w kolorze brązowym, oznaczonym napisem 

„Bio”. 

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany udostępnić 

pojemniki i worki do godziny 7:00 rano,  przed wejściem na teren nieruchomości od strony drogi, w sposób 

zapewniający swobodny dostęp podmiotowi odbierającemu odpady. W zabudowie wielolokalowej (bloki) 

dopuszcza się wyznaczenie wspólnego miejsca (altana śmietnikowa), celem zgromadzenia pojemników, w dniu 

wywozu do godz. 7.00 rano. 

§ 8. 1. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, należy kierować do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych bądź jeśli taka nie powstała do instalacji 

zastępczej wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 

2. Odpady selektywnie zebrane, zagospodarowywane będą zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planem gospodarki odpadami. 

§ 9. 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 selektywnego zbierania odpadów komunalnych może być zgłaszany: 

1) ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie; 

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie; 

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sosnie@sosnie.pl  
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2. Każdy przypadek zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych winien zawierać: 

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

2) telefon kontaktowy; 

3) zwięzły opis niewłaściwego świadczenia usług; 

4) w miarę możliwości dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia), potwierdzające 

niewłaściwe świadczenie usług. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się notatkę, która zawiera dane zawarte w ust. 2. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 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 opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.                                                         

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w   

życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Sośnie 

(-) Mirosław Ostojak 
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