UCHWAŁA NR XXII/147/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, ust.3a, ust.3b i ust.3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości,
na
których
zamieszkują
mieszkańcy
z ternu Gminy Książ Wlkp. i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Odpady komunalne wytworzone w
od właścicieli nieruchomości, na których
na następujące frakcje:

gospodarstwach domowych będą odbierane
zamieszkują mieszkańcy, według podziału

1) odpady zielone (biodegradowalne);
2) papier i tektura,
3) szkło bezbarwne;
4) szkło kolorowe;
5) tworzywa sztuczne;
6) puszki aluminiowe i metale;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte opony;
10) przeterminowane leki;
11) odpady niebezpieczne;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zmieszane odpady komunalne.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
odbierane
będą
odpady
komunalne,
o
których
mowa
w
ust.1,
w sposób następujący:
1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady selektywnie zebrane:
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- papier i tektura,
- szkło bezbarwne,
- szkło kolorowe,
- tworzywa sztuczne;
2) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych selektywnie zebrane:
- odpady zielone (biodegradowalne),
- puszki aluminiowe i metale,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- przeterminowane leki,
- odpady niebezpieczne,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
3) przeterminowane leki mogą być również przekazywane do specjalnych pojemników znajdujących się
w aptekach na terenie Gminy Książ Wlkp.;
4) zużyte baterie mogą być również przekazywane do specjalnych pojemników znajdujących się w
szkołach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Książ Wlkp.;
5) zużyte opakowania po środkach ochrony roślin, akumulatory, opony i oleje należy przekazywać do
punktu ich zakupu.
§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 1
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nastąpi po zapewnieniu dostępu i
dojazdu do pojemników i worków.
2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 1 zgromadzone poza pojemnikami
i workami oraz w pojemnikach i workach nie spełniających wymogów określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp., nie będą odbierane.
§ 4. 1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania zbiórki odpadów komunalnych selektywnie
zbieranych z terenów wiejskich za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów komunalnych, takich
jak:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.
2. Harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych, zostanie
podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. 1. Odbiór
zmieszanych
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
na których zamieszkują mieszkańcy, odbywać się będzie z częstotliwością:

nieruchomości,

1) z terenu miasta Książ Wlkp.:
a) z zabudowy jednorodzinnej – w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
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b) z zabudowy wielorodzinnej – w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz w
tygodniu,
natomiast
w
pozostałych
miesiącach
nie
rzadziej
niż
raz
na dwa tygodnie;
2) z terenów wiejskich – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie określonych w § 2 ust.2 pkt 1 lit. b od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Książ Wlkp. i z terenów
wiejskich, odbywać się będzie z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
3. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych podane zostaną
w harmonogramie dostarczonym mieszkańcom, a także zostaną udostępnione na stronie internetowej
Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl .
§ 6. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Książu Wlkp.:
1) usługi świadczone są 3 razy w tygodniu według ustalonego i podanego do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty, harmonogramu;
2) odpady komunalne wymienione w § 2 ust.1 pkt 1-13 będą przyjmowane nieodpłatnie, z zastrzeżeniem
pkt. 3;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 4 ton na gospodarstwo domowe
w ciągu roku, przyjmowane będą zgodnie z ustalonym cennikiem.
§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu
gospodarki odpadami, przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku
lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 8. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości:
1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy
od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie:

zgłaszać

w

terminach

liczonych

a) do 2 dni - w razie braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram
terminie odbioru odpadów,
b) do 7 dni - w razie innego niż w lit. a niewłaściwego świadczeniem usług;
2) zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości: telefonicznie pod numerem telefonu
61 28 22 001 wew. 17, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a,
63-130 Książ Wlkp. lub elektronicznie na adres mailowy: krzysztof.korasiak@ksiaz-wlkp.pl ;
3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia okoliczności
uzasadniających zgłoszenie, 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 tę
okoliczność, zawierającą dane wskazane w pkt. 3.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od
właścicieli
nieruchomości,
na
których
zamieszkują
mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz.1141).
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zgodnie z art. 6r ust.3, ust.3a, ust.3b i ust.3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po nowelizacji
wprowadzonej ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), od dnia
1 lutego 2015 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wypełniając dyspozycję powyższego przepisu, rady gmin - w terminie 18 miesięcy
od dnia wejścia wżycie ustawy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych - zobowiązane są określić
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały był
również przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. w trybie Uchwały Nr
XXIII/163/04 Rady Miejskiej w Ksiązu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. Do projektu uchwały nie
zgłoszono żadnych opinii, uwag czy propozycji.
W uchwale ustalono w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli

nieruchomości,

na

których

zamieszkują

mieszkańcy

oraz

określono

tryb

i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez podmioty odbierające odpady komunalne.
Z uwagi na fakt, iż konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przepisu
ustawowego, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały,
środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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