
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/251/2018 

RADA GMINY W DORUCHOWIE 

z dnia 4 października 2018 r. 

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

komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) Rada Gminy  w Doruchowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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. 

2. Przedsiębiorca działający na zlecenie Gminy Doruchów będzie odbierał bezpośrednio od właściciela 

nieruchomości odpady komunalne w następujących frakcjach: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) papier 

b) tworzywa sztuczne 

c) metale 

d) opakowania wielomateriałowe 

e) szkło 

f) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

g) odpady wielkogabarytowe 

h) zużyte opony 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

3. Odpady wymienione w pkt 2 odbierane będą od właścicieli nieruchomości w każdej ilości. 

4. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ZZO 

Olszowa odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie: 

1) papier 

2) tworzywa sztuczne 

3) szkło 

4) opakowania wielomateriałowe 
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5) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, 

6) przeterminowane leki, 

7) chemikalia, 

8) odpady wielkogabarytowe 

9) odpady niebezpieczne, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

13) zużyte opony. 

5. Przeterminowane lekarstwa zbierane będą na terenie Gminy Doruchów do pojemnika ustawionego  

w aptece zlokalizowanej na obszarze Gminy Doruchów. 

6. Zużyte baterie zbierane będą do pojemników ustawionych w placówkach oświatowych zlokalizowanych 

na obszarze Gminy Doruchów oraz Urzędzie Gminy w Doruchowie. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierał będzie odpady komunalne 

z pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Gminę Doruchów  przy współpracy z przedsiębiorcą. 

2. Odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości odbywa się z następującą częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

2) metale i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) szkło – nie rzadziej niż raz na  trzy miesiące, 

4) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku, 

5) zużyte opony– nie rzadziej niż raz w roku; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz w roku 

7) papier – nie rzadziej niż raz w roku, 

8) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w okresie od  kwietnia do 

września nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

9) popioły, żużle i pyły z kotłów domowych: w okresie od października do marca nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

3. Ze wskazanych w § 1 pkt. 5 i 6  miejsc na terenie Gminy Doruchów przedsiębiorca odbierał będzie: 

1) przeterminowane lekarstwa – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

2) zużyte baterie – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Doruchów, z których są odbierane odpady 

komunalne i którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają prawo zgłaszania 

telefonicznie, listownie na adres Urzędu Gminy w Doruchowie lub drogą poczty elektronicznej przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Wszystkie zgłoszenia wnoszone w sposób określony w ust. 1 będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, 

nie później niż w terminie 30 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej 

dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia 

sprawy. 

3. Zgłoszenie powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adresu i numeru 

telefonu do kontaktu oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi. 

4. Odpowiedź na złożone zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została złożona. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27-11-2012 r. w sprawie  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Joanna Blewąska  
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