
 

 

UCHWAŁA NR XVII/125/2020 

RADY GMINY GRODZIEC 

z dnia 10 kwietnia 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6c ust. 1 i art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 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 zamieszkałych, 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, na której zamieszkują 

mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą wytworzone 

w gospodarstwach domowych następujące rodzaj odpadów komunalnych: 

1) odpady zebrane selektywnie: 

a) papier; 

b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

c) szkło; 

d) bioodpady; 

e) popiół. 

2) niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 odbierane będą przez przedsiębiorcę zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem wywozu odpadów z pojemników lub worków przeznaczonych dla poszczególnych odpadów. 

Harmonogram jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje. 

Ponadto publikowany jest na stronie internetowej gminy Grodziec, w BIP oraz dostępny jest w Urzędzie 

Gminy Grodziec. 

3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych - niesegregowane 

(zmieszane) odpady przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. 
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5. Odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, odpady tekstyliów i odzieży papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, można przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w godzinach pracy. 

§ 3. 1.  Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy : 

1) niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) odbierane będą : 

a) z budynków jednorodzinnych: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 

31 października, raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

b) z budynków wielolokalowych: nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 

31 października, raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

2) segregowane odpady komunalne: 

a) bioodpady odbierane będą: 

- z budynków jednorodzinnych: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 

31 października i raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

- z budynków wielolokalowych: nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 

31 października; dwa razy w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

b) papier odbierany będzie raz na kwartał; 

c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane będą jeden raz w miesiącu; 

d) szkło w tym opakowania szklane odbierane będą raz na kwartał; 

e) popiół odbierany będzie co najmniej jeden raz na miesiąc od października do marca oraz raz na dwa 

miesiące w okresie od kwietnia do września. 

§ 4. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Grodźcu,  

ul. Zwierzyniecka 7A, 62-580 Grodziec i świadczy usługi na rzecz selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przyjmując: 

1) papier; 

2) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

7) zużyte opony; 

8) przeterminowane leki; 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

10) odpady niebezpieczne; 

11) chemikalia; 

12) zużyte baterie i akumulatory; 

13) odpady z tekstyliów i odzieży. 
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2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt 

dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny. 

3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są posegregowane według 

rodzajów odpady komunalne pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Grodziec: 

1) ilość dostarczanych odpadów musi wskazywać na ich pochodzenie z indywidualnych gospodarstw 

domowych; odpady umieszczane są w kontenerach i pojemnikach odpowiednio oznakowanych 

i zabezpieczonych dostarczenie odpadów należy zgłosić do wyznaczonego pracownika, który je sprawdzi 

oraz wskaże miejsce składowania. 

§ 5.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia 

telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w Urzędzie Gminy Grodziec. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

§ 7.  Traci moc uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zmianami. 

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

w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Grodziec 

(-) Zenon Olejniczak 
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