
 

 

UCHWAŁA NR XIV/100/2020 

RADY GMINY MIELESZYN 

z dnia 16 lipca 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 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3b i  ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm. 
1)

), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Rada Gminy Mieleszyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 3. 1.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi bezpośrednio z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a także z terenu 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy odbierane będą odpady tj.: 

1) szkło; 

2) papier; 

3) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie zbiórki, 

o którym mowa w § 3 ust. 5 poniżej; 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Zużyte baterie można dostarczyć do pojemników ustawionych m.in. w sklepach, placówkach 

oświatowych i Urzędzie Gminy oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Przeterminowane leki można dostarczyć do pojemnika zlokalizowanego w aptece oraz do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 150, 

284 i 875. 
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4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych oraz do punktu zlokalizowanego obok Urzędu Gminy Mieleszyn - zgodnie 

z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 5 poniżej. 

5. Terminy odbioru odpadów podane zostaną w sporządzonym przez podmiot odbierający odpady 

harmonogramie, udostępnionym na stronie internetowej www.mieleszyn.pl oraz dostarczonym właścicielom 

nieruchomości bezpośrednio przez podmiot odbierający odpady komunalne. 

§ 4. 1. Określa się częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z budynków: 

1) mieszkalnych jednorodzinnych: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie: 

2) wielolokalowych: w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, a w okresie od 

kwietnia do października – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień. 

2. Określa się częstotliwość odbierania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych następujących odpadów komunalnych: 

1) papier - nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące; 

2) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące; 

3) tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

4) metale – nie rzadziej niż  1 raz w miesiącu. 

3. Określa się częstotliwość odbierania bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu, w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, 

2) dla budynków wielolokalowych - w okresie od listopada do marca - co najmniej 1 raz w miesiącu, 

w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w okresie od listopada do marca - co najmniej 1 raz w miesiącu, 

w okresie od kwietnia do października  - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

§ 5. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz na 

dwa tygodnie: 

2) papier - nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące; 

3) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące; 

4) tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

5) metale - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

5) bioodpady – w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do 

października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

§ 6. 1.  Właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć bezpłatnie do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady tj.:  

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) 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; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
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6) zużyte opony; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1 tony odpadu w roku kalendarzowym z danej nieruchomości; 

8) odpady tekstyliów i odzieży; 

9) odpady niebezpieczne; 

10) szkło; 

11) tworzywa sztuczne; 

12) metale; 

13) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

14) papier; 

15) bioodpady. 

2. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich 

rozładunku, umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę oraz wypełnienia oświadczenia dot. 

rodzaju i ilości oddanych odpadów. 

3. Wójt Gminy Mieleszyn podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Mieleszyn lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 

godziny otwarcia. 

§ 7. 1.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu 

nieruchomości, na której zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn, właściciel 

nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Mieleszynie, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn pok. nr 

3 (parter) osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 061 429 50 68 / 609 299 469, pisemnie lub za pomocą 

poczty elektronicznej e-mail: odpady@mieleszyn.pl. 

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 zdarzenia oraz podanie odpadu, którego dotyczy; 

5) w miarę możliwości dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 3694). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Adam Pilarowski 
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