
UCHWAŁA NR XLVI/235/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                  

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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 r ust. 3, 3b, 3c, 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.        

z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych,       

Rada Miejska w Golinie 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. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,               

na których zamieszkują mieszkańcy, realizowana będzie na zasadach określonych                  

w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina. 

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na 

terenie nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbierane 

będą następujące odpady:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w każdej ilości; 

2) selektywnie zebrane frakcje odpadów: papieru, metalu i tworzyw sztucznych oraz 

szkła - w każdej ilości; 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, powstające w nieruchomości – w każdej ilości; 

4) selektywnie zebrane: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty kompletny 

sprzęt  elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;  

5) zużyte opony do 8 sztuk w ciągu roku na jedno gospodarstwo domowe;  

6) popiół z gospodarstw domowych – w każdej ilości. 

3. Zużyte opony (powyżej 8 sztuk) oraz odpady zielone, powstające w pobliżu 

nieruchomości, tj. części roślin pochodzące z pielęgnacji prywatnych ogrodów, sadów                      

i innych terenów zielonych oraz z wycinki drzew i krzewów będą odbierane w ramach 

dodatkowej opłaty po zgłoszeniu istniejącego zapotrzebowania. 

4. Określa się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 

na 1 osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym w trakcie jednego odbioru przypadają 

dwa worki/pojemniki w kolorze brązowym (o pojemności 120 L), zawierające odpady 

zielone. 



5. Ustala się opłatę z tytułu dodatkowego odbioru odpadów w wysokości 4,00 zł za 

każdą dodatkową zużytą oponę oraz za każdy dodatkowy worek/pojemnik w kolorze 

brązowym, o pojemności 120 L zawierający odpady zielone. 

6. W ramach opłaty, o której mowa w § 1, punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (dalej: pszok), przyjmuje takie odpady komunalne, jak: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, powstające w nieruchomości; 

7) przeterminowane leki, z zastrzeżeniem ust. 4; 

8) chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11)  meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony; 

13) odpady zielone; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

15) odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). 

7. Przeterminowane leki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników, 

znajdujących się w aptekach funkcjonujących na terenie gminy Golina, których wykaz 

znajduje się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń gminy. 

8. Transport odpadów do pszok, zapewnia właściciel nieruchomości we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

9. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania odpadów komunalnych 

oraz godziny otwarcia pszok, podane zostaną na stronie internetowej oraz wywieszone          

na tablicy ogłoszeń gminy.   

 

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2)  bioodpady, od kwietnia do października: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz na tydzień; 

3)  bioodpady, w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – nie rzadziej niż raz na cztery 

tygodnie; 

b) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

 

 



4) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2. Zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyte opony (w liczbie maksymalnie 8 sztuk/ rok/gospodarstwo 

domowe), będą odbierane dwa razy w roku, w terminach określonych harmonogramem, po 

uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości, potrzeby ich odbioru.  

 

§ 4. Odebrane od właścicieli nieruchomości, odpady komunalne przekazywane będą 

uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

 

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego pszok, właściciel 

nieruchomości może zgłosić osobiście w Urzędzie Miejskim w Golinie ul. Nowa 1, 62-590 

Golina, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 7 dni 

od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 

 

 § 6. Traci moc uchwała nr XII/53/2015  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 października 

2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   

  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

         Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

  

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych                   

od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

  


