
 

 

UCHWAŁA NR XVI/156/2020 

RADY GMINY BUDZYŃ 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń i zagospodarowania 

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

odpadami komunalnymi 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Gumowej 

w Budzyniu, zwany dalej jako PSZOK, 

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, 

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez podmiot  odbierający odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

PSZOK. 

§ 2. Odpady komunalne na terenie Gminy Budzyń odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych.  

§ 3. 1.   Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierana będzie nielimitowana ilość odpadów komunalnych. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych, ze wskazanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracji miejsc 

gromadzenia odpadów, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały – 

z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków wielolokalowych. 

3. Wskazane w załączniku do niniejszej uchwały, minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych dla budynków w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Do tego czasu obowiązywać będą minimalne 

częstotliwości wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy przetargowej nr 

GKM.272.6.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku. 

4. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru: 

1) grupa I: 
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a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury, 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

2) grupa II: 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) zużyte opony, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) odpady niebezpieczne, 

f) przeterminowane leki i chemikalia, 

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

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

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

i) odpady tekstyliów i odzieży. 

§ 4. 1. Frakcje z § 3 ust. 4 pkt 1  odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości, a także zbierane będą 

w PSZOK z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

2. Frakcje z § 3 ust. 4 pkt 2a – d zbierane będą w PSZOK oraz bezpośrednio sprzed posesji w formie 

„wystawek” w wyznaczonych terminach ( ppkt d - nie dotyczy wystawek). Zużyte baterie zbierane będą 

również w pojemniku zlokalizowanym  w Urzędzie Gminy Budzyń. 

3. Frakcje z § 3 ust. 4 pkt 2e - i zbierane będą w PSZOK, przeterminowane leki zbierane będą również 

w aptekach na terenie Gminy Budzyń, odpady tekstyliów i odzieży zbierane będą także w specjalnie 

oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Budzyń. 

§ 5.  PSZOK czynny jest w godzinach pracy urzędu. 

§ 6. 1.  Wskazane w niniejszej uchwale odpady komunalne odbierane będą przez podmiot, któremu 

udzielono zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego cenowego, na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazywać będzie: 

1) selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady 

do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa - art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne bezpośrednio do instalacji komunalnej, 

3) dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za pośrednictwem 

stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10      ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

4) dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego 

przekształcania, 
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5) zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

§ 7. Właściciele nieruchomości winni osobiście, telefonicznie bądź pisemnie zgłosić do Urzędu Gminy 

Budzyń przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego od niego odpady 

komunalne oraz przez prowadzącego PSZOK. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego  z 2016 r. poz. 4200). 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/146/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń i zagospodarowania tych 

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

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2020 r. poz. 4668). 

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

w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Budzyń 

(-) Zenon Nowicki 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/156/2020 

Rady Gminy Budzyń 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

Grupa 

odpadów 

Rodzaj odpadów komunalnych Częstotliwość odbioru  

odpadów komunalnych 

z budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnych   

 

z  budynków 

wielolokalowych 

Grupa I 

a - e 

a)niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne – pojemnik 

W okresie: 

od 1 listopada do 31 

marca 
- nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

 

od 1 kwietnia do 31 

października: 
 - nie rzadziej niż  raz na 

dwa tygodnie, 

W okresie: 

od 1 listopada do 31 

marca 
- nie rzadziej niż  raz na 

dwa tygodnie, 

 

od 1 kwietnia do 31 

października: 
- nie rzadziej niż  raz na 

tydzień, 

b) odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych,  odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, odpady metali, w 

tym odpady opakowaniowe z metali - 

worek lub pojemnik koloru żółtego 

- nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

- samodzielnie 

dostarczane do PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

- samodzielnie dostarczane 

do PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

c) odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła – worek lub 

pojemnik koloru zielonego 

- nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

- samodzielnie 

dostarczane do PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

- samodzielnie dostarczane 

do PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

d) odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i 

odpady opakowaniowe z tektury – 

worek lub pojemnik koloru niebieskiego 

- nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

- samodzielnie 

dostarczane do PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

- samodzielnie dostarczane 

do PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów – worek lub pojemnik 

koloru brązowego 

W okresie: 

od 1 kwietnia do 31 

października: 
- nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie, 

 

 od 1 listopada do 31 

marca: 
 -  nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

W okresie: 

od 1 kwietnia do 31 

października: 
- nie rzadziej niż raz na 

tydzień, 

 

 od 1 listopada do 31 

marca: 
 -  nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, 

Grupa 

II a - d 

a)  meble i inne odpady   

wielkogabarytowe,  

b)  zużyte opony,  

c)  zużyty sprzęt elektryczny i 

- samodzielnie 

dostarczane do PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- samodzielnie dostarczane 

do PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

-zużyte baterie zbierane 
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elektroniczny,  

d) zużyte baterie i akumulatory 

- zużyte baterie zbierane 

w pojemniku 

zlokalizowanym 

w Urzędzie Gminy 

Budzyń, 

- bezpośrednio  sprzed 

nieruchomości 

w formie „wystawek”, z 

wyjątkiem ppkt d – 

nie rzadziej niż raz 

w roku, 

w pojemniku 

zlokalizowanym 

w Urzędzie Gminy 

Budzyń, 

- bezpośrednio  sprzed 

nieruchomości 

w formie „wystawek”, 

z wyjątkiem ppkt d  – 

nie rzadziej niż raz w roku, 

Grupa  II 

e -i 

e) odpady niebezpieczne - samodzielnie 

dostarczane do PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- samodzielnie dostarczane 

do  PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

f) przeterminowane leki i chemikalia - samodzielnie 

dostarczane do  PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- samodzielnie do aptek 

na terenie Gminy Budzyń  

- samodzielnie dostarczane 

do PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

- samodzielnie do aptek na 

terenie Gminy Budzyń  

g) odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek 

- samodzielnie 

dostarczane do PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- samodzielnie dostarczane 

do PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe - samodzielnie 

dostarczane do PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- samodzielnie dostarczane 

do PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 

i) odpady tekstyliów i odzieży - punkty zbiórek odzieży 

używanej na terenie 

gminy, 

- samodzielnie 

dostarczane do  PSZOK 

w godzinach pracy 

punktu, 

- punkty zbiórek odzieży 

używanej na terenie 

gminy, 

- samodzielnie dostarczane 

do  PSZOK w godzinach 

pracy punktu, 
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