
UCHWAŁA NR XVI/109/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 9 grudnia 2015 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. 6r ust.3, ust 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie ( Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r. Poz.1515), Rada Miejska w Sompolnie 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, ze w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, odbiera się bezpośrednio od 
właściciela nieruchomości następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywne odpady zabrane w pojemnikach lub w workach:

a) papier, tektura ( makulatura),

b) szkło,

c) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch 
różnych materiałów, tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod 
mechanicznych);

d) odpady biodegradowalne,

e) popiół z palenisk domowych.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe,odpady ulegające 
biodegradacji, odzież używaną i tekstylia, gruz budowlany.

3. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych 
opon, odbywać się będzie również w wyznaczonych miejscach na obszarze gminy, w określonych terminach 
zbiórki. Informacja o miejscach i terminach zbiórki zostanie przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd 
Miejski w Sompolnie.

4. Zbiórka przeterminowanych leków odbywać się będzie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w 
wyznaczonych aptekach.

5. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku odbywa się w 
okresie od 1 kwietnia do 30 września, z pojemników lub worków opróżnianych jak dla zabudowy jednorodzinnej.

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

1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z 
częstotliwością raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.

2. Odbieranie papieru, tektury ( makulatury), szkła gromadzonych w odpowiednich workach  z folii LDPE lub 
pojemnikach  oddzielnie dla każdej frakcji odpadów prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz na dwa 
miesiące w zabudowie jednorodzinnej oraz gromadzonych w odpowiednich pojemnikach ( gniazdach) oddzielnie 
dla każdej frakcji odpadów, prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej.

3. Odbieranie tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych gromadzonych w odpowiednich 
workach z folii LDPE lub pojemnikach,  prowadzone będzie z częstotliwością co najmniej 8 objazdów w danym 
roku w zabudowie jednorodzinnej.

4. Odbieranie odpadów biodegradowalnych gromadzonych w odpowiednich pojemnikach (gniazdach) będzie 
prowadzone z częstotliwością: 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W okresie od 1 
stycznia do 31 marca i od 1 października do 31 grudnia – co 2 tygodnie.



5. Odbieranie popiołów z palenisk domowych będzie prowadzone co najmniej 7 razy w ciągu roku z 
pojemników o pojemności nie mniejszej niż 120 l i kontenerów o pojemności nie mniejszej niż 1100 l.

§ 4. Właściciele  nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty będą otrzymywać od podmiotu odbierającego 
odpady komunalne, worki oraz pojemniki na odpady segregowane ( selektywnie zbierane) a także pojemniki i 
kontenery do gromadzenia popiołów z palenisk domowych.

§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w 
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sompolo, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 6. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczyć usługi poprzez odbiór 
zebranych selektywnie odpadów, dostarczonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.

2. Godziny otwarcia gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą podane do publicznej 
wiadomości mieszkańców na stronie internetowej gminy: www.sompolno.pl 

§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych lub przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą 
zgłaszać reklamacje do Urzędu Miejskiego w Sompolnie ul. 11 Listopada 15, najpóźniej następnego dnia do 
godz.15, po dacie odbioru odpadów wynikającej z harmonogramu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do 
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

3. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego, a 
protokół przez pracownika, który go sporządził.

4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia 
adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że 
składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź.

§ 8. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXVII /207/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 kwietnia 2013 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 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz.Woj. Wielk.z 2013r. 
Poz.3678).

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

Ryszard Nowakowski

http://www.sompolno.pl/
http://www.sompolno.pl/


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/109/2015

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 9 grudnia 2015 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

Zgodnie z art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  ( Dz.U. 
z 2013 r. poz.1399 ze zm.), Rada Gminy jest obowiązana do określenia, 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 dniu 1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. O zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która doprecyzowała zapisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych z 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości przeznaczone na cele wypoczynkowe 
jak również opracowano tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w 
zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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