
 

 

UCHWAŁA NR XXV/232/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 28 sierpnia 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. W zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych ustala się, iż w zamian za uiszczaną przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wyrzysk opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) papier; 

c) metal; 

d) tworzywo sztuczne; 

e) szkło; 

f) opakowania wielomateriałowe; 

g) bioodpady; 

2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbiera się następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

a) papier 

b) metal; 

c) tworzywo sztuczne; 

d) szkło; 

e) opakowania wielomateriałowe; 

f) przeterminowane leki; 

g) chemikalia; 

h) zużyte baterie i akumulatory; 
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i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

l)  zużyte opony; 

m) bioodpady; 

n) odpady niebezpieczne; 

o) 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; 

p) odpady tekstyliów i odzieży. 

3) we wskazanych miejscach na terenie gminy Wyrzysk odbiera się następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

a) przeterminowane leki - mieszkańcy mają możliwość przekazywania do odpowiednio oznaczonych 

pojemników znajdujących się w wybranych miejscach ogólnodostępnych oraz na terenie przychodni 

i aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku lub przekazywania do punktu wymienionego w §1 ust.1 pkt 2; 

b) zużyte baterie i akumulatory - mieszkańcy mają możliwość przekazywania do odpowiednio oznaczonych 

pojemników znajdujących w wybranych miejscach ogólnodostępnych, w placówkach oświatowych 

i budynkach użyteczności publicznej, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Wyrzysku, przekazywania do punktu wymienionego w §1 ust.1 pkt 2 lub poprzez 

przekazywanie do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż baterii i akumulatorów; 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - mieszkańcy mają możliwość przekazywania do punktu 

wymienionego w §1 ust.1 pkt 2, lub przekazywania do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż 

detaliczna sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku zakupu nowego sprzętu; 

d) odpady tekstyliów i odzieży - mieszkańcy mają możliwość przekazywania do punktu wymienionego 

w §1 ust.1 pkt 2, lub przekazywania do wyznaczonych do tego celu, usytuowanych w miejscach 

publicznie dostępnych, pojemników lub innych punktów do tego przeznaczonych. 

2. W zakresie kompetencji do wyposażenia nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów 

komunalnych w worki i pojemniki ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Wyrzysk przejmie od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości 

w worki i pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, z zaznaczeniem, iż: 

1) odbiór odpadów wymienionych w §1 ust.1 pkt 1 lit.a realizowany będzie  w zamkniętych pojemnikach 

metalowych lub plastikowych, spełniających wymagania polskich nom i przystosowanych do urządzeń 

załadowczych pojazdów; 

2) odbiór odpadów wymienionych w §1 ust.1 pkt 1 lit. b-g realizowany będzie w workach lub pojemnikach 

o odpowiednim kolorze przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następujący 

sposób: 

a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: 

᠆ szkło w workach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego koloru zielonego, o minimalnej pojemności 

120 litrów w przypadku pojemników, 80 litrów w przypadku w worków, 

᠆ papier w workach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o minimalnej 

pojemności 120 litrów, 

᠆ tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe w workach lub pojemnikach z tworzywa 

sztucznego koloru żółtego o minimalnej pojemności 120 litrów, 

᠆ bioodpady w workach lub pojemnikach koloru brązowego o minimalnej pojemności 120 litrów; 

b) w budynkach wielolokalowych: 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 6660



᠆ szkło w pojemnikach koloru zielonego o minimalnej pojemności 120 litrów, 

᠆ papier w pojemnikach koloru niebieskiego o minimalnej pojemności 120 litrów, 

᠆ tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe w pojemnikach koloru żółtego 

o minimalnej pojemności 120 litrów, 

᠆ bioodpady w pojemnikach koloru brązowego o minimalnej pojemności 120 litrów. 

3) w przypadku posiadania przydomowego kompostownika na terenie nieruchomości zamieszkałych 

jednorodzinnych, zwalnia się właściciela w całości z posiadania worka i pojemnika na odpady wymienione 

w §1 ust.1 pkt 1 lit.g. 

§ 2. Odpady komunalne, o których mowa w §1 odbierane będą od właścicieli nieruchomości bez określenia 

ich limitu ilościowego, za wyjątkiem: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

można dostarczyć w ilości do 1000 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego; 

2) zużytych opon, które do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można dostarczyć 

w limitowanej ilości do 4 sztuk w roku kalendarzowym w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe. 

§ 3. Odpady komunalne wymienione w §1 odbierane i zbierane od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, przekazywane będą uprawnionym 

podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 4. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady o których mowa w §1 ust.1 pkt 1 lit.a odbierane będą: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - z częstotliwością raz na dwa tygodnie, 

b) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych - z częstotliwością raz na tydzień; 

2) odpady, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-f odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

᠆ zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych , metali, opakowań wielomateriałowych 

-  raz na dwa tygodnie, 

᠆ zbierane w sposób selektywny odpady z papieru, odpady ze szkła - raz na cztery tygodnie; 

b) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych: 

᠆ zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych , metali, opakowań wielomateriałowych 

- raz na tydzień, 

᠆ zbierane w sposób selektywny odpady z papieru, odpady ze szkła - raz na dwa tygodnie; 

3) odpady, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. g odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na cztery tygodnie; 

b) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na cztery tygodnie; 

§ 5. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych, które stanowią własność Gminy Wyrzysk: 
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1) odpady o których mowa w §1 ust.1 pkt 1 lit.a - raz na dwa tygodnie; 

2) odpady o których mowa w §1 ust.1 pkt 1 lit.b-f - raz na cztery tygodnie; 

3) odpady, o których mowa w § 1 pkt 1 lit.g: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na cztery tygodnie; 

§ 6. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) w stacjonarnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są odpady 

komunalne zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 w ilości nieograniczonej z wyjątkiem 

odpadów przyjmowanych w limitach określonych w §2; 

2) transport odpadów do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt; 

3) osoba dostarczająca odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów zobowiązana jest umieścić je 

w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach, pod nadzorem pracownika punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

2. Burmistrz Wyrzyska poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyrzysk 

oraz tablicach ogłoszeń informacje o dniach i godzinach świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w Wyrzysku. 

§ 7. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług w następujący sposób: właściciel nieruchomości zgłasza przypadki niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

poczynione przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, Biuro ds. 

Gospodarki Odpadami, pok. 28; 

2) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, Biuro ds. 

Gospodarki Odpadami; 

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@wyrzysk.pl. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) adres nieruchomości której dotyczy zgłoszenie; 

3) datę wystąpienia nieprawidłowości; 

4) opis niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. W sytuacji, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 sporządza się notatkę służbową, która zawiera dane 

wskazane w §7 ust.2. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Roman Łuka 
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