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UCHWAŁA NR XXXIV/215/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w zakresie 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa: 

1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) 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. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób odbioru: 

1) grupa odpadów odbieranych z nieruchomości; 

2) grupa odpadów przyjmowanych od mieszkańców w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

§ 3. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie 

nieruchomości, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbierane będą następujące odpady:  

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

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

opakowaniowych wielomateriałowych - w każdej ilości; 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, powstające w nieruchomości – w każdej ilości (z wyjątkiem dużych części roślin 

np. gałęzi); 

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

i elektroniczny – w każdej ilości; 

5) zużyte opony (o rozmiarze nie większym niż 21”) – 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe; 

6) popiół z gospodarstw domowych – w każdej ilości. 
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2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorca wykonujący 

usługę odbioru odpadów komunalnych zapewni worki do selektywnej zbiórki tj. frakcje: metale 

i tworzywa sztuczne (żółty worek), papier (niebieski worek), szkło (zielony worek) i bio (brązowy 

worek). Na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przedsiębiorca wykonujący 

usługę odbioru odpadów komunalnych zapewni worki na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

3. Przedsiębiorca wykonujący usługę odbioru odpadów komunalnych jest zwolniony z obowiązku 

dostarczania worków na bio właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi, na których znajduje się przydomowy kompostownik. 

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

komunalnych (dalej: pszok) świadczy usługi na rzecz właścicieli nieruchomości, odbierając 

w szczególności dostarczone do niego: 

1) papier, w tym tektury, opakowania z papieru i opakowania z tektury, 

2) metale, w tym opakowania z metali, 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, 

4) odpady opakowań wielomateriałowych, 

5) szkło, w tym opakowania ze szkła, 

6) bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, powstające 

w nieruchomości 

7) duże części roślin np. gałęzie, 

8) przeterminowane leki, 

9) chemikalia, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony w liczbie nieprzekraczającej 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, 

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

17) odpady niebezpieczne. 

2. Transport odpadów do pszok zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie, ul. Parkowej 6. 

4. Pszok przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania spółki tj. od 

8.00 do 15.00. 

5. Odpady w pszok gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczanych, 

oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, 

ludzi i środowiska. 

§ 5. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – przynajmniej raz na dwa tygodnie; 
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b) budynki wielolokalowe – przynajmniej raz na tydzień; 

c) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: przynajmniej raz na tydzień (w okresie 

od kwietnia do września); 

2) bioodpady, od kwietnia do października: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – przynajmniej raz na dwa tygodnie; 

b) budynki wielolokalowe – przynajmniej raz na tydzień; 

c) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: przynajmniej raz na tydzień (w okresie 

od kwietnia do września); 

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 – przynajmniej raz w miesiącu; 

b)  budynki wielolokalowe –przynajmniej raz w miesiącu; 

c) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: przynajmniej raz na tydzień (w okresie 

od kwietnia do września). 

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte 

opony, będą odbierane co najmniej raz w roku, w terminach określonych harmonogramem. Poza 

wskazanymi terminami odpady te można dostarczać bezpośrednio do pszok, a poniesienie kosztów 

transportu jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. 

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Gminę Golina z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina 

Golina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. 

4. Burmistrz Goliny podaje harmonogram odbioru odpadów komunalnych do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy i na tablicach 

informacyjnych Urzędu Miejskiego w Golinie. 

§ 6. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazywane będą uprawnionym 

podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są 

umieszczone w oznaczonych pojemnikach lub workach. 

2. W przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony lub wymaga 

przejazdu przez gruntową drogę prywatną właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia 

pojemników lub worków do drogi publicznej lub do innego najbliższego miejsca, z którego odbiór 

odpadów komunalnych ciężkim sprzętem będzie możliwy. 

3. Niewystawienie pojemnika lub pojemnika i worków przed bramę posesji lub w przypadku, 

o którym mowa w ust. 2 do najbliższej drogi publicznej, utrudnianie dostępu pracownikom firm 

wywozowych do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych może skutkować 

brakiem odbioru w wyznaczonym dniu. 

4. Umieszczenie odpadów w workach lub pojemnikach niezgodnie z przeznaczeniem może 

skutkować brakiem odbioru do momentu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa 

miejscowego. 
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§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego pszok, właściciel nieruchomości 

może zgłosić: 

a) osobiście w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub w zakładzie realizującym 

usługę odbioru odpadów komunalnych, 

b) telefonicznie, 

c) pisemnie, 

d) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy podać w szczególności: 

a) imię i nazwisko zgłaszającego; 

b) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie; 

c) datę wystąpienia nieprawidłowości; 

d) opis zdarzenia oraz podanie odpadu, którego dotyczy; 

e) w miarę możliwości dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości. 

§ 9. Traci moc uchwała nr LVII/308/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lipca 2018 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.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wojciech Wojdyński 
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UZASADNIENIE 

 

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

z 2021 r. poz. 888) rada gminy określa, 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.  

Konieczność uchwalenia nowej uchwały 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 wynika z konieczności 

dostosowania uchwał do zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 


