
 

 

UCHWAŁA NR XVII/134/2020 

RADY GMINY KWILCZ 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia 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 oraz określenia 

trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli przypadku niewłaściwego świadczenia tych usług. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy 

Kwilcz uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kwilcz i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli przypadku niewłaściwego świadczenia tych usług. 

§ 2. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

świadczone będą następujące usługi: 

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

b) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 

2) odbiór papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów wielomateriałowych – nie rzadziej niż 

jeden raz na miesiąc; 

3) odbiór bioodpadów: 

a) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie 

w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada każdego roku, a po tym okresie jeden raz w miesiącu, 

b) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 

01 kwietnia do 30 listopada każdego roku, a po tym okresie jeden raz na dwa tygodnie; 

4) odbiór popiołu 

a) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie 

w okresie od 01 października do 31 marca każdego roku, a po tym okresie jeden raz w miesiącu, 

b) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie 

w okresie od 01 października do 31 marca  każdego roku, a po tym okresie jeden raz w miesiącu; 

5) przyjęcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zwanym dalej PSZOK; 
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6) wyposażenie nieruchomości w worki służące do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie. 

7) zorganizowanie min. raz w roku (poza miejscowością Kwilcz) mobilnej zbiórki odpadów takich jak: 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

§ 3. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość 

umieszczania przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych w oznakowanych 

pojemnikach ustawionych w aptekach oraz zużytych przenośnych baterii powstających w gospodarstwach 

domowych w oznakowanych pojemnikach ustawionych w szczególności w placówkach oświatowych 

i instytucjach. Wykaz punktów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kwilcz. 

§ 4. 1.  W celu skorzystania z usługi, o której mowa w § 2 pkt 5, właściciel nieruchomości zamieszkałej, 

dostarcza odpady do PSZOK również, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem 

odbioru odpadów. 

2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości zamieszkałych: 

1) papier, 

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) bioodpady; 

5) odpady niebezpieczne; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek; 

9) zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 4 sztuk na nieruchomość na rok kalendarzowy; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych 

w ilości nieprzekraczającej 2m
3
 w przypadku styropianu i wełny mineralnej i 1000 kg w przypadku 

pozostałych odpadów na nieruchomość na rok kalendarzowy; 

13) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Odpady w PSZOK przyjmowane są co najmniej 3 dni w tygodniu przez minimum 6 godzin dziennie. 

5. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że 

powstały w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Osoba dostarczająca takie odpady jest wówczas 

zobowiązana do ich zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

6. Informację o lokalizacji oraz o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Gmina podaje do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kwilcz. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce 

z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. 

§ 5. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych zebranych i przekazanych 

do odebrania zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy 

Kwilcz z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt 11 oraz pkt 12. 

§ 6. 1.  Niesegregowane (zmieszane) odpadów komunalne, odebrane od właścicieli nieruchomości, 

skierowane zostaną do właściwej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 
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2. Odpady gromadzone selektywnie, odebrane od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK, poddane 

zostaną stosownym procesom określonym w ustawie o odpadach z zachowaniem hierarchii postępowania 

z odpadami. 

§ 7. 1.  Właściciele nieruchomości zgłaszają pracownikowi ds. gospodarki odpadami komunalnymi 

przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne oraz przez podmiot prowadzący PSZOK osobiście, telefonicznie lub za pomocą e-maila, 

w terminach: 

1) do 2 dni – od dnia wystąpienia dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez 

harmonogram odbioru odpadów terminie, 

2) do  7 dni -  od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady, 

3) do 10 dni  - od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów. 

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, należy podać w szczególności: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego, 

2) adres nieruchomości , której dotyczy zgłoszenie, 

3) datę wystąpienia nieprawidłowości, 

4) opis nieprawidłowości, z podaniem rodzaju odpadu, którego dotyczy, 

5) dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości – w miarę możliwości. 

3. W przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na tą 

okoliczność, która zawiera dane wskazane w pkt 2. 

§ 8. Traci moc uchwała nr VI/55/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie  

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

właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług ( Dz. Urz. Woj .Wlkp . z dnia 6 maja 2015r. 

poz.3089). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz. 

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

w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Grzegorz Korpik 
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