
UCHWAŁA NR XLVIII/314/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 sierpnia 2018 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
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. 1. Ustala się, iż w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości gmina zapewni pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych poprzez:

1) Odbieranie odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem,

2) Przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) Przyjmowanie odpadów komunalnych w inny sposób.

2. Z terenu nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem odbioru odpadów w każdej ilości 
odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) selektywnie zebrane odpady z podziałem na następujące frakcje:

a) papier,

b) szkło,

c) metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące odpady 
komunalne:

1) papier (w każdej ilości),

2) szkło (w każdej ilości),

3) tworzywa sztuczne (w każdej ilości),

4) opakowania wielomateriałowe (w każdej ilości),

5) odpady zielone (w każdej ilości),

6) przeterminowane leki (w każdej ilości),

7) zużyte baterie i akumulatory i inne niż przemysłowe i samochodowe (w każdej ilości),

8) opakowania po chemikaliach (w każdej ilości),

9) zużyte opony (w każdej ilości),

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w każdej ilości),

11) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w każdej ilości),

12) odzież i tekstylia (w każdej ilości),

13) odpady budowlane i rozbiórkowe:
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a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia starosty na budowę, zgłoszenia 
zamiaru budowy lub wykonania robót,

b) inne niż wymienione w lit. a właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazać przedsiębiorcy „za 
dodatkową opłatą”.

4. Zapewnia się również przyjmowanie odpadów komunalnych w inny sposób, tj.:

1) przeterminowane leki (w każdej ilości) -  w pojemnikach ustawionych w aptekach znajdujących się na 
terenie miasta i gminy Czerniejewo,

2) zużyte baterie i akumulatory (w każdej ilości) – w pojemnikach ustawionych we wszystkich szkołach 
znajdujących się na terenie miasta i gminy Czerniejewo oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Czerniejewo,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w każdej ilości) – odbierane w systemie „u źródła” 2 razy do roku,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w każdej ilości) – odbierane w systemie „u źródła” 2 razy do 
roku.

§ 3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości zamieszkałych objęci gminnym systemem odbioru odpadów wyposażeni zostaną 
w worki/pojemniki do gromadzenia:

a) Papieru,

b) Szkła,

c) Metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych,

d) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem  bioodpadów, zgodnie z normami 
zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerniejewo.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
którzy objęci zostali gminnym systemem odbioru odpadów oraz sposób przyjmowania odpadów przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Odpady komunalne zmieszane:

a) na terenie miasta:

- w zabudowie jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu.

b) na terenach wiejskich co 2 tygodnie bez względu na typ zabudowy.

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

a) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

- w systemie workowym z budynków jednorodzinnych, budynków wielolokalowych – 1 raz 
w miesiącu,

- w systemie pojemnikowym z budynków wielolokalowych – raz na 2 tygodnie,

b) szkło:

- w systemie workowym z budynków jednorodzinnych, budynków wielolokalowych – 1 raz na kwartał 
w następujących miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad,

- w systemie pojemnikowym z budynków wielolokalowych – 1 raz na kwartał,

c) papier:

- w systemie workowym z budynków jednorodzinnych, budynków wielolokalowych – 1 raz na kwartał 
w następujących miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień,

- w systemie pojemnikowym z budynków wielolokalowych – 1 raz na miesiąc,

d) odpady ulegające biodegradacji:
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- w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w następujących miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, 
grudzień; 1 raz na dwa tygodnie w następujących miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik;

- w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie w następujących miesiącach: styczeń, luty, marzec, 
listopad, grudzień; 1 raz na tydzień w następujących miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik;.

2. Chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne można bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 
dwa razy do roku, w systemie „u źródła”.

4. Ponadto baterie można dostarczyć do pojemników rozmieszczonych w obiektach użyteczności 
publicznej oraz placówkach oświatowych na terenie gminy.

5. Przeterminowane leki można dostarczyć do pojemników rozmieszczonych w aptekach znajdujących się 
na terenie miasta i gminy Czerniejewo.

6. Odpady zielone w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, indywidualnie dostarczone 
przez mieszkańca.

§ 5. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo, będą traktowane jako 
niesegregowane (zmieszane).

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt.

3. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 2 określi harmonogram odbioru, który zostanie 
podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz dostarczony każdemu właścicielowi 
nieruchomości.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Burmistrz Miasta i Gminy 
Czerniejewo poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy Czerniejewo. Informacja 
ta zamieszczana będzie także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo pisemnie na adres: Urząd 
Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo lub telefonicznie: 61 429 13 23.

§ 7. Tracą moc:

- Uchwała nr XIII/81/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2015 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 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała nr XLI/254/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2017 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 właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/314/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

W dniu 4 stycznia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r., poz. 19). Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony, a także odpady
komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c
ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozporządzenie to
weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 powyższego rozporządzenia umowa na odbieranie lub odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, które określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki
została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Biorąc pod uwagę powyższe, zawarta
umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
miasta i gminy Czerniejewo zachowuje ważność na czas na jaki została zawarta tj. do dnia 31 grudnia
2018 r.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, zachodzi konieczność przystosowania zbierania
wybranych frakcji odpadów na terenie miasta i gminy Czerniejewo do obowiązujących przepisów prawa,
a co za tym idzie dostosowania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w powyższym zakresie.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo jest
konieczne i uzasadnione.
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