
 

Uchwała Nr VIII/53/2015 

Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych                 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                                     

i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim,  Rada Gminy Sieroszewice uchwala co następuje: 

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

od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych 

odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz tryb i 

sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.  

§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które odbierane będą na zasadach 

opisanych w § 4 ust. 2 pkt 7 oraz ust. 3. 

§ 3.1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy              

w następujący sposób: 

1) Z terenu nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej: 

a) zmieszane odpady komunalne 1 raz na miesiąc, 

b) odpady gromadzone w sposób selektywny 1 raz na miesiąc, 

c) meble i odpady wielkogabarytowe 1 raz w roku. 

2) Z terenu nieruchomości wielolokalowych: 

a) zmieszane odpady komunalne 2 razy na miesiąc, 

b) odpady gromadzone w sposób selektywny 2 razy na miesiąc, 

c) meble i odpady wielkogabarytowe 1 raz w roku. 

§ 4.1. Tworzy się na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rososzycy, przy ul. Łąkowej. 

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą indywidualnie od poniedziałku do 

piątku od godziny 07.30 do 15.30 dowozić następujące rodzaje odpadów komunalnych : 

1) przeterminowane leki,  

2) chemikalia,  

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny,  

5) meble i odpady wielkogabarytowe,  

6) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,  

7) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

8) odpady zielone i biodegradowalne. 

 

3. Ustala się iż odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane od każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej 

w ilości 300 kg na rok. Na każdą ilość powyżej 300 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych  właściciel 

nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest zawrzeć odrębną umowę ( za dodatkową opłatą ) z podmiotem 

uprawnionym do wykonywania usług odbioru odpadów. 



4. Przeterminowane leki można oddawać w aptekach gminnych: w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 34b                        

oraz we Wielowsi przy ul. Słonecznej 6. 

5. Zużyte baterie i akumulatory można oddawać w placówkach oświatowych i kulturalnych, punktach serwisowych 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

§ 5.1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są wyposażyć nieruchomość                       

w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.  

2. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, dostarczy bezpłatnie mieszkańcom podmiot 

odbierający odpady komunalne na terenie Gminy Sieroszewice, pozostawiając tyle worków pustych ile odebrał 

napełnionych. 

§ 6.  Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot 

obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

1) Uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności: 

a) Do 2 dni – dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru 

odpadów w terminie, 

b) Do 7 dni  -  dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez podmiot odbierający odpady, 

c) Do 14 dni – dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez podmiot obsługujący punkt 

selektywnego odbierania odpadów. 

2) Uwagi zgłasza właściciel nieruchomości: telefonicznie pod numerem tel. 62 739 60 76 wew. 347, pisemnie na adres 

Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, lub elektronicznie na adres mailowy 

odpady@sieroszewice.pl lub sieroszewice@sieroszewice.pl , 

3) Zgłoszenie o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności: 

imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości a także opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia. 

4) W przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na ta okoliczność, która 

zawiera dane wskazane w pkt. 3. 

§ 7.  Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a także 

obowiązki właścicieli nieruchomości określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sieroszewice. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 9. Traci moc uchwała XXXIX/270/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia 

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

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian na uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę                    

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 4823)  

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

Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r. 
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Uzasadnienie Uchwały Nr VIII/53/2015 

Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych                  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                      

i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług z zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych 

odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości oraz  sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W uchwale określono ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,  częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz  sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

 

 

 

 


